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 Sairá amanhã no jornal Expresso (no suplemento Actual), um texto meu intitulado 
“Para uma revisão da TLEBS revista”, a que este serve de complemento. Nesse artigo, ex-
primi a opinião de que a revisão caminhou no bom sentido no respeitante à terminologia no 
seu conjunto, mas que ne la persistem graves deficiências, em particular nas áreas nucleares 
da gramática. No presente texto, explicitarei um pouco mais esta posição, chamando a 
atenção para alguns aspectos do documento que ainda não abordei e explorando um pouco 
mais alguns já referidos. 
 
 
A clarificação dos objectivos da TLEBS 
 
 Na fase da primeira TLEBS, e apesar das afirmações do Ministério em sentido contrá-
rio, toda a gente entendeu – e, a meu ver, bem – que a Terminologia se destinava a ser usa-
da com os alunos, enumerando e definindo os termos linguísticos de que os mesmos deve-
riam apropriar-se ao longo da sua aprendizagem de Português e Língua Portuguesa. Com a 
TLEBS-2, porém, já não é exactamente assim. Vejamos o essencial do que a este respeito 
dizem os autores da revisão (com sublinhados meus): 
 

Como é sabido, a TLEBS constitui uma ferramenta de auxílio ao ensino da gramática e ao 
estudo dos textos, sendo um documento normativo, que pretende fixar os termos a utilizar 
na descrição e análise de diferentes aspectos do funcionamento da língua. Enquanto do-
cumento normativo, não se confunde com um programa, com uma gramática escolar ou 
com uma lista de conteúdos, devendo ser entendido como dicionário terminológico que é. 
(...) 
A proposta original da TLEBS tinha como público-alvo os docentes, não pretendendo ser 
uma listagem dos termos a explicitar com os alunos. Face às inúmeras dúvidas que esta 
sua natureza gerou, em reunião com os responsáveis pela didactização, acordou-se que a 
TLEBS incluísse os termos cuja explicitação em contexto de ensino estivesse prevista nos 
documentos orientadores e os estritamente necessários para assegurar a coerência interna 
da TLEBS, bem como o rigor descritivo no ensino da gramática. (cf. pp. 5-6) 

 
 Retenhamos que se trata de um documento normativo (ou seja, de carácter cominató-
rio) sobre os termos linguísticos a usar no ensino e que deve incluir todos os que constem 
dos textos programáticos, ainda que não se limite a eles. Por outras palavras: nem tudo o 
que está na TLEBS–2 é para os alunos, mas tudo o que é para os alunos (que dependerá 
dos tais “textos programáticos” – não sei se actuais, se vindouros) deve lá figurar. Em tem-
po, e ainda que sem dar muita importância à questão, convenhamos que, com esta orienta-
ção, agora clara, há uma parte do título do documento – “para os Ensinos Básico e Secun-
dário” – cuja plena adequação fica algo comprometida. 



 A clarificação em causa tem vários corolários. Um deles é que passam a ser ilegítimas 
quaisquer eventuais críticas por excesso de termos (que, como a revisão reconhece, se 
justificavam plenamente em relação à versão primitiva), uma vez que sempre se poderá 
considerar que um termo não contemplado nos programas, seja ele qual for, não se destina 
aos alunos, mas aos docentes. Outro corolário, reverso da medalha relativamente ao ante-
rior, é que as críticas por défice de termos se tornam legítimas. De facto, se o documento 
se destina aos docentes, ele não tem de ser minimalista, mas antes apresentar termos e con-
teúdos que seja razoável prever que possam ser tratados, independentemente dos progra-
mas. É uma evidência que todo o professor tem de saber sempre mais do que aquilo que os 
programas estipulam e que tem de estar tão bem preparado quanto possível para dar res-
posta a questões que lhe possam surgir no decurso da sua actividade, particularmente as 
que são previsíveis. Nesta ordem de ideias, pergunto-me se um professor de português não 
deve saber identificar e caracterizar, de forma rigorosa, numerosas possibilidades que a 
língua portuguesa oferece, mas que a gramática tradicional não contemplava (pelo menos 
de forma satisfatória) e as TLEBS também não. 

 Dou três exemplos, de entre uma gama muito variada: construções de foco (como em 
a Ana é que fez o trabalho, foi a Ana que fez o trabalho, quem fez o trabalho foi a Ana, 
etc., todas a confrontar com a frase sem focalização a Ana fez o trabalho), que na Nomen-
clatura anterior eram contempladas, muito de raspão, no quadro das “partículas de realce”; 
construções de elevação (como em as crianças parecem gostar deste jogo ou estes livros 
são fáceis de ler, a serem contrastadas, respectivamente, com parece que as crianças gos-
tam deste jogo ou é fácil ler estes livros); finalmente, construções de concordância negati-
va (como em não havia polícias nem manifestantes nas ruas ou não creio que ninguém se 
oponha à ideia, a confrontar com, respectivamente, não havia polícias ou manifestantes 
nas ruas e não creio que alguém se oponha à ideia). Nunca entendi por que razão as gra-
máticas escolares, e agora as TLEBS, aliás como a anterior Nomenclatura, têm de ser ape-
nas a gramática de frases com um nível de complexidade pouco superior ao de a Maria 
comeu o bolo. Note-se que a afirmação de que o documento “não é auto-suficiente” mante-
ria a sua pertinência mesmo se os seus conteúdos fossem alargados dentro do espírito aqui 
sugerido, uma vez que não se pode esperar que um “dicionário terminológico” contenha 
toda a informação necessária e suficiente para a acção didáctica. O que realmente se garan-
tiria com esse alargamento seria que aspectos fundamentais da língua acerca dos quais já 
existe um conhecimento relativamente estabilizado estariam adequadamente identificados 
e designados. 

 Do destaque dado à qualidade normativa do documento decorre um terceiro corolário, 
que consiste na necessidade de se verificarem condições de eficácia da normatização. A 
este propósito, a TLEBS-2 vai, na minha opinião, no sentido errado, ao optar pela “apre-
sentação, sempre que possível, de definições em intensão” (p. 7). Traduzindo para lingua-
gem mais comum, o que o relatório quer dizer é que as definições da TLEBS-2 tendem a 
ser o que vulgarmente se entende por “definição”, sem conterem o elenco das expressões a 
que se aplicam (elenco a que, em linguagem lógico-matemática, se chama “definição em 
extensão” e que, obviamente, só é viável quando envolve uma classe fechada de palavras). 
Ao escolher esta via, a revisão facilita as situações de “deriva terminológica” que se afirma 
pretender evitar, como de seguida tentarei mostrar com um exemplo. 

 Na entrada “advérbio conectivo”, as expressões desta pseudo-classe que surgem nos 
exemplos são apenas seguidamente, designadamente, consequentemente, contudo, porém e 
primeiro, não sendo dito se existem mais ou não. Por outro lado, dá-se o seguinte critério 
de identificação dos membros da dita classe: “os advérbios conectivos distinguem-se de 



conjunções com valor idêntico por poderem, por exemplo, ocorrer entre o sujeito e o 
predicado”, possibilidade ilustrada neste texto: “Está frio. O João, porém, fica na praia.” 
(cf. p. 53). Como nos exemplos dados de supostos “advérbios conectivos” figura conse-
quentemente (que pode funcionar como conector tanto consequencial quanto conclusivo), é 
natural que os autores de gramáticas didácticas vão verificar se podem incluir na classe ou-
tras expressões da mesma área semântica, que receberiam o mesmo tratamento de “requali-
ficação” de velhas conjunções coordenativas adversativas (como contudo e porém). O lu-
gar para procurar será a classe das antigas “conjunções coordenativas conclusivas”, que 
são reconhecidas no âmbito da entrada “conjunção coordenativa”, apenas com a informa-
ção de que são “tradicionalmente listadas as conjunções coordenativas copulativas (i), dis-
juntivas (ii), conclusivas (iii), adversativas (iv) e explicativas (v)1” (p. 57). O exemplo (iii) 
é o seguinte: “Penso, [logo] existo.” (ib.). Uma vez mais, ficamos sem saber se há outros 
membros de várias classes, nomeadamente das “conjunções coordenativas conclusivas” 
(cujo único exemplo é logo). Ora, os nossos autores de gramáticas, recordando a velha “ex-
tensão” desta classe, que incluía, pelo menos, portanto e pois e as locuções por conseguin-
te e por consequência, ou decidem que estas expressões são equivalentes semânticos de 
logo, devendo assim manter-se onde estavam, ou, ao jeito da TLEBS-2, concluem que, 
uma vez que podem ocorrer entre o sujeito e o verbo (Está a chover. O Pedro, portanto, 
não vai sair de casa), devem transferir-se para os “advérbios conectivos”. Note-se que, 
embora eu rejeite uma “classe de advérbios conectivos” (não rejeitando, porém, uma bem 
necessária classe de “conectivos” não conjuncionais), não estou a defender que as antigas 
“conjunções coordenativas” estavam todas adequadamente classificadas, bastando consul-
tar Peres e Mascarenhas 2006 para se verificar que não é esse o meu entendimento. Neste 
texto, (pp. 123 ss.) defende-se, inclusivamente, que expressões como porém, todavia e con-
tudo (na área do valor adversativo) ou como logo, portanto, por conseguinte e por conse-
quência (na área do valor conclusivo), por admitirem coocorrência com uma genuína con-
junção (cf: o Pedro está doente e, contudo, vai às aulas; o Pedro está doente e, portanto, 
não vai às aulas), não são realmente conjunções. A propósito, vale a pena notar que, se 
esta possibilidade de construção constituir, como provavelmente constitui, um teste tão vá-
lido ou mais do que o da ocorrência entre sujeito e verbo para a exclusão de expressões da 
classe das conjunções, então logo também não será uma conjunção e não se vê o que ficará 
dentro das “conjunções coordenativas conclusivas” da TLEBS-2. Tudo somado, creio que, 
neste domínio de questões, a TLEBS-2 enfrenta dois problemas: o primeiro é que a distri-
buição das expressões de valor conclusivo entre “conjunções” e “advérbios conectivos” 
parece ficar posta em causa pela possibilidade de combinação acabada de ilustrar; o segun-
do é que a cómoda política das definições “em intensão” cria um factor potencialmente ge-
rador de discrepâncias terminológicas. A conclusão óbvia é que não faz sentido estar a to-
mar decisões sobre estas matérias, antes de se realizarem trabalhos que cheguem a conclu-
sões convincentes. 

 A clarificação de objectivos a que me referi nada altera em relação à exigência de qua-
lidade científica da Terminologia, que deve ser máxima, ao arrepio da ideia defendida por 
alguém muito envolvido em todo este processo, de que o empreendimento, por se destinar 
aos Ensinos Básico e Secundário, não precisaria de grandes especialistas (ilusão, já que, 
em ciência, são precisamente as formulações mais simples as que requerem as mais apro-
fundadas e paulatinas reflexões sobre os problemas). Insisto, por isso, em mostrar (embora, 

                                                 
1 À margem: o exemplo (v) (O Zé tem febre, [pois] constipou-se.) – cf. p. 57 – é mais naturalmente interpre-
tado como causal do que como explicativo (uma vez que, quanto sei, no mundo tal como o conhecemos o 
facto de alguém se ter constipado não permite uma inferência genérica sobre um estado febril).  



uma vez mais, sem grandes preocupações de explicitação exaustiva) que a TLEBS-2 pade-
ce de graves problemas no plano dos conteúdos. No artigo do Expresso que acima referi, 
foquei principalmente questões de ordem semântica. Na secção seguinte, abordarei alguns 
tópicos mais sintácticos.  

 

Mais algumas deficiências de conteúdo 
 
 Nos vários textos que escrevi sobre a Terminologia, creio já ter provado à saciedade 
que são muitas as observações negativas de pormenor que se lhe podem apontar. Creio po-
rém que, mais importantes do que as minudências, são as questões de fundo que a TLEBS 
tratou mal e que a TLEBS-2 não melhora. Uma delas tem a ver com a organização geral 
dos conteúdos, feita por disciplinas, com base nas quais são definidos os “domínios” por 
que se distribuem os termos. A meu ver, esta organização disciplinar dos conteúdos im-
pede uma visão integrada da linguagem, questão que referi em Peres 2006a. Outra questão 
de fundo é o sintacticismo  obsessivo que permeia todos os domínios da gramática. Patente 
em numerosas definições, esta orientação reduz a linguagem aos seus aspectos mais primá-
rios de classificação de expressões e de definição de padrões de ordenação, sistematica-
mente eclipsando as questões do significado. Mera ilustração deste vício, que acaba por 
tornar impossível a percepção do sistema gramatical em toda a sua amplitude e complexi-
dade, é o facto de o modo ser tratado apenas em cinco míseras linhas do domínio da Mor-
fologia e de o sistema dos tempos verbais nunca aparecer completamente explicitado, mui-
to menos caracterizado. Diferente das anteriores questões, emerge também a arbitrarie-
dade de várias das opções tomadas, sem que se veja para elas nem uma fundamentação 
de carácter científico nem, ao menos, uma motivação pedagógica. É esta a questão que fo-
carei nos parágrafos subsequentes. 

 Começo por referir a arbitrariedade na selecção de alguns termos. No artigo do Ex-
presso que mencionei no início, considerei o termo “subordinante”. Agora, trago à colação 
o qualificativo “oblíquo”, que aparece, na Morfologia, em “caso oblíquo” e, na Sintaxe, 
em “complemento oblíquo”, apresentado este como uma das “funções sintácticas internas 
ao grupo verbal”. Na Morfologia, na entrada “Caso”, enumeram-se quatros casos, neste 
termos: «“eu” é a forma nominativa do pronome pessoal, na 1ª pessoa do singular, alter-
nando com as formas acusativa “-me”, dativa “-me” e oblíqua “mim”» (p. 43). Na Sintaxe, 
por sua vez, “complemento oblíquo” é assim definido: 
 

“Complemento seleccionado pelo verbo, que pode ter uma das seguintes formas: 
- grupo preposicional que não é substituível pelo pronome pessoal na sua forma dativa 

("lhe" / "lhes") (i-ii). 
- grupo adverbial (iii). 
- a coordenação de qualquer uma destas formas (por exemplo (iv)). 
 (i)  O João foi [a Nova Iorque]. (...) 
 (ii)  O João gosta [de bolos]. (...) 
 (iii)  O João mora [aqui]. (...) 
 (iv) O João vive [aqui ou em Lisboa]?” (cf. p. 72) 

 Note-se, em primeiro lugar, que num lado se fala de alhos e noutro de bugalhos. De 
facto, enquanto na Morfologia o qualificativo “oblíquo” refere uma das formas dos prono-
mes pessoais, na Sintaxe cobre “complementos preposicionais”, desde que não substituí-
veis por pronome dativo, e os ditos “complementos adverbiais” (sobre esta função muito 



haveria a dizer, mas não agora). Para além desta inaceitável divergência interna à Termino-
logia, é importante perceber a absoluta subversão do sentido que o epíteto em causa sem-
pre teve na tradição gramatical greco- latina (e que, no essencial, perdura em importantes 
gramáticas contemporâneas, como é o caso de Quirk et al. 1985, para o inglês). Para isso, 
convém ter presente que, na gramática grega e latina, se fazia uma oposição entre os casus 
recti e os casus obliqui, usando metáforas geométricas que partiam da origem também me-
tafórica de casus, palavra da família do verbo com infinitivo cadere (em português, cair). 
Como explica Prisciano, gramático latino do século VI D.C., o caso nominativo era o “caso 
recto” porque “caía” como se fosse um estilete que cai da mão para o chão, isto é, presu-
me-se, na posição vertical. Todos os outros casos eram oblíquos, não “caíam” na ve rtical, 
caíam de esguelha, digo eu.  Ora bem, independentemente destas saborosas metáforas, a 
oposição era clara: de um lado, o recto nominativo (a que veio juntar-se o vocativo, quando 
passou a figurar na lista de casos), que era o caso do sujeito, e, de outro lado, os casos de 
tudo o que não era sujeito. Com as devidas adaptações, é o que encontramos ainda hoje na 
referida gramática inglesa (para distinguir, por exemplo, a combinação agramatical 
*instead of I da bem formada instead of me, com uma locução preposicional que requer um 
pronome oblíquo, rejeitando o nominativo), em gramáticos brasileiros como Almeida 1979 
e Cunha 1970 e ainda em Cunha e Cintra 1984. Não tendo tempo de investigar como e 
quando surgiu o termo na sintaxe contemporânea, verifico pelo menos que ele tem um sen-
tido preciso numa gramática como Huddleston e Pullum 2002 – onde identifica constituin-
tes nominais ou frásicos associados a verbos, mas introduzidos por preposição, da qual são 
considerados complementos –, se bem que com o defeito de ter deixado de fazer parte de 
um par contrastivo como acontecia na tradição greco- latina até aos nossos dias. Com esta 
mesma censurável ausência de elemento contrastivo, o termo foi usado, embora muito es-
cassamente, em Peres e Móia (1995 / 2003), mas com aplicação limitada a complementos 
preposicionados não dativos. Nas TLEBS, o que encontramos é um uso inconsistente do 
qualificativo, o qual, para além de não possuir termo de contraste (o “recto”), aparece, na 
Sintaxe, a cobrir uma mescla sem sentido (o que melhor se vê se, aos exemplos acima re-
produzidos, se acrescentar um que figura na entrada “Advérbio” para ilustrar o desempe-
nho da função de “complemento oblíquo” por um advérbio: a Joana portou-se mal, onde 
mal é o complemento oblíquo). Não consigo aderir a uma forma tão liberal de usar um 
termo. Defendo que a inclusão de termos novos no âmbito do ens ino deve ser feita de mo-
do rigoroso, coerente e bem fundado, sendo sempre de preferir expressões cujo sentido seja 
transparente na língua actual. 

 Atentando no último exemplo que transcrevi – a Joana portou-se mal –, não posso 
deixar de manifestar a maior perplexidade perante o facto de o advérbio mal ser considera-
do um complemento do verbo portar-se com um estatuto que, considerando outros verbos, 
faz paradigma com os seus complementos directos e indirectos, o agente da passiva e ou-
tros complementos preposicionados. Para que esta concepção fizesse sentido do ponto de 
vista semântico, seria necessário que considerássemos portar-se como um predicado de 
dois lugares ou argumentos (isto é, semanticamente, como denotando uma relação binária 
entre entidades). É óbvio que nada disto acontece com o verbo em causa, ou seja, que, nu-
ma frase como a transcrita, não se relaciona a entidade designada por a Joana com uma 
entidade designada por mal. Bem diversamente, a função de mal é concretizar uma das 
modalidades possíve is de portar-se (com carácter obrigatório, revelando uma interdepen-
dência particular entre o verbo e o elemento que o completa), resultando o todo em algo 
que poderíamos considerar (usando “predicado” com o sentido que tem em lógica e tinha 
na NGP) um “predicado complexo”, de valor claramente intransitivo (isto é, logicamente, 



um predicado de um lugar). Mutatis mutandis, o mesmo se passa com outros verbos, asso-
ciados a adjectivos, advérbios, grupos preposicionais, etc. São exemplos cheirar (a flor 
cheira maravilhosamente), vestir (a Ana veste elegantemente), saber (o jantar soube-me 
estupendamente), sair-se (ele saiu-se muito bem) e sentir-se (a Ana sente-se feliz). Consul-
tei algumas grandes gramáticas de referência de línguas europeias – Bosque e Demonte 
(orgs.) 1999, Huddleston e Pullum 2002, Quirk et al. 1985 e Renzi e Salvi (orgs.) 1991– e 
só esta última parece acompanhar a TLEBS em tão duvidosa análise. Com efeito, as de-
mais apontam para um estatuto das expressões que completam o sentido dos verbos em 
causa semelhante ao dos predicativos do sujeito ou do complemento directo (note-se que, 
nas gramáticas inglesas, tais expressões recebem o nome de “complements”, mas esta é a 
designação usada para os nossos predicativos, uma vez que os nossos complementos direc-
to e indirecto são, respectivamente, o “direct object” e o “indirect object”). Embora haja 
evidentes diferenças entre os predicativos de verbos como ser, parecer, permanecer e ain-
da os de outros com diferentes propriedades, parece-me que a análise destas gramáticas 
aponta na direcção mais certa, como presumivelmente poderá ser provado com outros ar-
gumentos para além dos semânticos.   

 Para um segundo exemplo de manifestações de arbitrariedade, retomo a questão dos 
“complementos circunstanciais” da tradição gramatical, que teve desenvolvimentos na 
TLEBS-2. Na versão primitiva, os antigos complementos circunstanciais que não são es-
senciais à formação de uma predicação completa eram caracterizados como “modificado-
res do grupo verbal”, marcando-se assim (e muito bem) a sua diferença específica em rela-
ção aos “complementos do grupo verbal”, essenciais a tal formação, entre os quais se in-
cluem alguns que a tradição inadequadamente tratava como circunstanciais (um exemplo 
típico são os complementos essenciais de carácter direccional, como ao Porto, em o Pedro 
foi ao Porto, cuja supressão impede a obtenção de uma proposição completa, salvo em ca-
so de elipse). O problema da TLEBS-1 residia em que se substituía uma classificação de 
carácter conceptual (ou semântica, se quisermos) que permitia identificar papéis desempe-
nhados por diversos tipos de expressões na explicitação dos múltiplos componentes de uma 
situação representada numa frase (a NGP enumerava os “circunstâncias” de lugar, tempo, 
modo, causa, fim, meio, ins trumento, matéria e companhia, mas outras se podem acrescen-
tar, como via ou até concessão – esta última como em a Ana saiu, apesar da chuva) por 
uma redutora classificação meramente categorial dos circunstantes, que apenas se distin-
guiam entre si por serem ou preposicionados ou adverbiais. Obviamente, nada oponho a 
que esta distinção seja contemplada, mas não vejo razão para que se suprima a restante. 
Aludi a esta questão em artigo publicado em Peres 2006b e 2006c. No primeiro destes tex-
tos, escrevi o seguinte: 
 

“Um outro princípio crucial é o da distinção entre o essencial e o acessório. A este propó-
sito, refiro os “modificadores do grupo verbal” da TLEBS (os antigos “complementos 
circunstanciais”). Embora não concorde com todos os usos da etiqueta “modificador” na 
terminologia em causa, já disse que considero útil esta categoria (ou outra que faça o 
mesmo serviço), porque, no caso do grupo verbal, permite distinguir entre os complemen-
tos seleccionados pelo verbo (como em Lisboa, complemento essencial – não acessório 
ou circunstancial – do verbo morar, numa frase como a Ana mora em Lisboa) e as ex-
pressões que dão informação suplementar não exigida pelo verbo (como a mesma se-
quência em Lisboa, na frase a Ana estuda História em Lisboa), que a gramática tradicio-
nal, desapropriadamente, tratava de modo uniforme como “complementos circunstan-
ciais”. O problema da TLEBS é tratar esta matéria numa perspectiva meramente sintacti-
cista, portanto redutora. Em exercícios-modelo disponíveis no site do ME, tudo o que se 



pede aos alunos que façam acerca de exemplos comparáveis aos que acabo de dar é que, 
no primeiro caso, identifiquem em Lisboa como um “complemento preposicional” e no 
segundo como um “modificador preposicional”. Pergunto-me: é mais iluminante acerca 
da linguagem saber que uma expressão contém uma preposição (ou, noutros casos, é um 
advérbio) ou saber isso, mas também que ela refere um lugar e serve para localizar uma 
situação (como outras referem tempos, causas, direcções, origens, vias, modos, meios, 
instrumentos, etc.), que era a informação que dava a antiga subclassificação dos comple-
mentos circunstanciais? Os referidos exercícios, que, ao invés de activarem conhecimento 
útil, antes o abafam, são, além do mais, de uma aridez desoladora. Pergunto-me como po-
derão os alunos não detestar as suas aulas desta espécie de mecânica elementar do Portu-
guês.” (pp. 3-4) 
 

A TLEBS-2 (inspirada não importa onde) acolheu a crítica. Como? De forma absolutamen-
te drástica, isto é, substituindo o que era mau por... nada. Como quem diz: não gostaram 
dos modificadores do grupo verbal, pois tiram-se, mas os circunstanciais, mesmo que re-
baptizados de modificadores, nem pensar. Perante tanta obstinação e arbitrariedade – mas 
também clara falta de convicção –, eu pergunto-me duas coisas. Em primeiro lugar, se já 
alguém – de entre psicólogos do desenvolvimento cognitivo, pedagogos de português ex-
perientes, etc. – provou com fundamentos credíveis que os conceitos expressos pelos ant i-
gos complementos circunstanciais são nocivos ao desenvolvimento cognitivo de crianças e 
jovens ou se, pelo menos, se revelam inteiramente inúteis para a parte desse desenvolvi-
mento que envolve uma melhor compreensão das propriedades das línguas que falam e da 
relação destas com a realidade que os rodeia  e ainda a boa produção e compreensão de tex-
tos. Se a resposta for afirmativa, eu calo-me, mas se não for – como creio que não é –, en-
tão avanço com estoutra pergunta: que direito têm um linguista X e um linguista Y de erra-
dicarem da nomenclatura do sistema gramatical português algo que constitui um conheci-
mento partilhado, um adquirido comum que atravessa várias gerações, direi mesmo um 
património cultural da nossa forma de pensar a língua? Que direito têm, repito? E que di-
reito tem um Governo de sancionar um acto que eu creio que não ficaria mal classificado 
como devastação cultural? Que haja alguém com poder de decisão que caia em si e ponha 
termo a esta tragicomédia. 

 Não resisto a um terceiro exemplo de uma opção arbitrária e obsessiva, neste caso com 
a atenuante de muitas gramáticas de outras línguas, mesmo algumas respeitáveis, continua-
rem a laborar no mesmo erro. Como me custa a compreender que pessoas inteligentes (o 
que não quer dizer que tenham boa capacidade de discernimento linguístico e boa percep-
ção da arquitectura do sistema gramatical, mas adiante, que isso levar-nos- ia longe de 
mais) recusem uma evidência tão primária como a de que é inconsistente algo a que se 
possa chamar, com propriedade, “oração subordinada substantiva relativa”, vou abrir uma 
excepção na minha decisão de não “dar mais para o peditório” da TLEBS (porque já dei 
muito e não aprecio gente mal agradecida). Sem mais comentários, apresentarei um rol de 
testes que provam, sem qualquer margem para dúvida, que o que digo está certo. Quem 
puder entender que entenda, que eu não tenho disponibilidade para mais. Eis os testes (com 
o lembrete, não injustificado, de que o presente texto pode ser referenciado como indicação 
bibliográfica): 
 a. teste da coordenação 
 (1)  Convidei o Pedro e quem tu me tinhas indicado. 
 (2)  Falei com o Pedro e com quem tu me tinhas indicado. 
 (3)  Irei à América e mais aonde for preciso. 
 b. teste das cadeias lexicais (retrospectivas e prospectivas) 



 (4)  Conheço quem te poderia ajudar, mas não sei se essa pessoa está em Portugal 
 (5)  Falei com duas pessoas: com o Pedro e com quem me tinhas indicado. 
 c. teste das cadeias anafóricas (lato sensu, incluindo elementos nulos) 
 (6)  Falei com [quem me indicaste]i. [ ]i É uma pessoa muito atenciosa. 
 (7)  A Ana veio com quem se esperava, mas eles não devem ficar muito tempo. 
 (8)  Comprei uns livros e o que me pediste. Custou tudo duzentos euros. 
 d. teste das construções predicativas, de foco e de explicitação 
 (9)  Falei com [quem me indicaste]i. [ ]i É uma pessoa muito atenciosa. 
 (10) Quem está a tratar do assunto é o chefe de repartição. 
 (11) Dirigi-me a quem está a tratar do assunto, isto é, o chefe de repartição. 
 
Apesar de tudo isto, é claro que qualquer pessoa tem o direito de tapar os ouvidos, fechar 
os olhos e continuar a fazer afirmações erradas. Do  que não tem o direito é de impor aos 
outros os seus erros. E muito menos tem o Estado o direito de os tornar verdade oficial. 
 
 
O que vai seguir-se? 
 
 Confrange-me pensar que tantos erros como os que ainda constam da TLEBS-2 – mais 
as lacunas, os desequilíbrios e os conceitos mal estabelecidos – poderão ser propagados por 
esse país além, sem que as vítimas sobre quem recairão, alunos e professores, os possam 
rechaçar. E nem quero imaginar o que seria o deplorável espectáculo de um país inteiro a 
memorizar e papaguear a imensidade de dislates de que – do mal, o menos – até agora já 
conseguimos ver-nos livres (por força da luta cívica publicamente empreendida, não por 
iniciativa do Ministério, ninguém tenha dúvidas disso). É que temos de reconhecer, com 
todo o realismo, que a formação que recebeu a maioria dos professores não os habilitou 
com uma adequada e suficiente capacidade de avaliação crítica de tudo o que está em cau-
sa (apesar de haver óbvias excepções de autodidactas que revelam um muito bom nível de 
informação). 

 Creio que qualquer leitor deste texto e daquele a que serve de complemento fica com a 
consciência clara de que os problemas não são pontuais, mas antes de concepção global do 
sistema gramatical e de que, consequentemente, é irrealista pensar que quem até agora 
produziu o que se conhece, na versão original e na revisão da TLEBS, está em condições 
de imprimir ao documento outra orientação. É a questão da milenar máxima evangélica de 
que não se deve pôr remendo novo em pano velho, porque este rasga. 

 Considerando inaceitável que se pretenda arrumar à pressa e sem a ponderação devida 
uma matéria tão importante como o aparelho conceptual e verbal com o qual iremos falar 
da nossa língua, possivelmente ao longo de um lapso grande de tempo (sei lá, se a NGP 
durou quarenta anos, uma nova Terminologia talvez dure pelo menos dez), não entendo a 
política do Ministério de querer à viva força desencantar uma terminologia inteiramente 
nova para verter nos futuros programas. Correndo o risco de ser impopular junto de alguns, 
continuo a defender que o mais avisado seria criar um documento que não mexesse nas 
questões mais intrincadas ou menos consensuais, mas aproveitasse tudo o que facilmente 
se aceita como profícuo para o ensino, nomeadamente uma grande parte do que consta da 
TLEBS-2. Quanto ao núcleo da gramática, que está mal tratado e para que não é fácil en-
contrar uma boa alternativa num curto intervalo de tempo, acho que o que se deve fazer é 
proceder a uma actualização minimalista da NGP de 1967, corrigindo aquilo que hoje se 



sabe que deve ter outro tratamento (quando se sabe, é claro, porque, como vimos com as 
relativas substantivas, nem todos parecem saber) e que é consensual entre a comunidade 
dos linguistas (que teria, obviamente de ser consultada, pois ninguém a pode representar a 
título nenhum). Quanto ao mais, esperar-se-ia que os Ministérios da Educação e do Ensino 
Superior (eventualmente com o ajuda da Fundação Gulbenkian, que tem como uma das 
suas linhas de força o apoio à língua portuguesa) conseguissem suscitar e financiar projec-
tos de investigação que contemplassem as zonas menos claras da gramática do português, 
tendo em vista uma reforma terminológica e de conteúdos programáticos mais substancial 
num prazo médio razoável (tendo em conta os problemas editoriais que necessariamente 
têm de ser tidos em conta, talvez um intervalo de tempo idêntico ao agora obrigatório para 
a vigência dos manuais escolares, que não sei exactamente qual é, ou eventualmente mes-
mo o dobro). A meu ver, esta seria a solução da prudência e do bom senso, mas também da 
eficácia. Tudo o mais será um exercício da tirania do erro, que o Estado não tem o direito 
de impor aos cidadãos.  

 Sei que alguns professores reagem mal à ideia da recuperação da NGP de 1967, que 
dizem nem sequer conhecer. Não vou aqui defender tal documento2, que ninguém mini-
mamente informado em questões linguísticas pode deixar de reconhecer que está ultrapas-
sado. Apesar disso, porém, é passível de ajustamentos e de interpretações que o melhorarão 
substancialmente. Dou dois exemplos. O primeiro é o do conceito que se deve atribuir ao 
termo “predicado”. Acerca dele, o que se verifica é que a NGP introduz uma função sintác-
tica designada “predicado” (subdividida em “predicado verbal” e “predicado nominal”), 
mas como não a define nem exemplifica, rigorosamente fica em aberto a opção entre adop-
tar a divisão binária da frase em sujeito e predicado, que remonta a Aristóteles, ou a que 
concebe a frase mais à maneira da lógica, como uma estrutura em que um elemento predi-
cativo (verbo ou não) exprime uma propriedade de uma ou mais entidades ou estabelece 
uma relação entre entidades, como, por exemplo, preferiram pensar, no século XVIII, os 
gramáticos da Encyclopédie Française. Ambas as perspectivas são cientificamente validá-
veis, mas pode haver razões para se optar por uma ou por outra. Por exemplo, critérios 
computacionais podem favorecer a bipartição aristotélica, por as análises binárias serem 
sempre mais fáceis de processar, e o caso do português, que é uma língua de proeminência 
posicional do sujeito, também parece recomendá-la. Já não sei se no plano didáctico as 
conclusões (também atendíveis) seriam as mesmas. De qualquer modo, rigorosamente, na-
da na NGP impede a análise binária (considerando-se que os subtipos mencionados – ver-
bal, nominal e outros que seria necessário acrescentar – teriam a ver com a categoria nu-
clear do predicado). De modo semelhante, também nada impede que sejam considerados 
“complementos indirectos” todos os argumentos de verbos introduzidos por preposição, à 
                                                 
2 A propósito, creio de justiça recordar que a NGP de 1967 foi orientada por um professor universitário, o 
Prof. Doutor Manuel de Paiva Boléo, que dedicou uma vida inteira à língua portuguesa e à Universidade de 
Coimbra. Não tendo tido com ele qualquer relacionamento pessoal (apenas o cumprimentei algumas vezes, 
em situações académicas) nem afinidades de escola, estou em condições para afirmar ser minha convicção 
que a Nomenclatura a que chegou, com alguns colaboradores, ainda que envolvendo algumas opções discutí-
veis mesmo à época, era do melhor que se podia produzir com o conhecimento então disponível. Foi por isso 
que vi com desagrado, na p. 3 do relatório da TLEBS-2, falar-se da “incorrecção da Nomenclatura Gramati-
cal de 1967” e, em relação à calamitosa TLEBS, falar-se apenas, com paninhos muito quentes, de “dificulda-
des expressas pelos docentes dos diferentes níveis de ensino, decorrentes da experiência pedagógica, eviden-
ciadas na apropriação dos termos e conceitos da TLEBS, na necessidade de esclarecimento de opções toma-
das, na detecção de aspectos a corrigir na base de dados” (ib.). Não tenho qualquer dúvida de que não foi 
intenção dos relatores afrontar a memória do Prof. Paiva Boléo, mas acho que foi muita pena não terem repa-
rado que, em última análise, ficaria exarada no papel uma avaliação contrastiva que, para além de injusta, 
envolvia alguém que já cá não está para se defender.  



semelhança do que, em geral, se verifica nas gramáticas brasileiras. Na verdade, a NGP, 
corrigidos os aspectos mais desactualizados, é bastante flexível, não podendo ser confun-
dida com a interpretação que dela fizeram os gramáticos escolares (e que podia ou não 
coincidir – não sei – com a intenção dos seus autores).   

 

Os linguistas e a TLEBS 
 
 Perguntava-me há dias um linguista estrangeiro de grande prestígio, que conhece a 
língua portuguesa e tem acompanhado todo o processo da TLEBS, como era possível que 
os linguistas portugueses não estivessem todos do meu lado nesta polémica. Disse- lhe que 
sabia que muitos gostariam de estar, mas que compreendia que não se manifestassem, por 
normal medida de prudência perante o irracional sentido corporativo que a profissão evi-
dencia, não faltando quem ache que se deve dar sempre a imagem de que somos todos ex-
celentes, junto com aquilo que fazemos – o que obviamente só aconteceria num mundo ir-
real, não humano. Tenho, pois, aconselhado alguns colegas a serem prudentes, recordando-
lhes que uma parte malsã da corporação a que pertencemos já exerceu represálias directas 
sobre mim, apesar de eu já estar em condições de sorrir condescendentemente perante tanta 
humana fraqueza e passar adiante. Porém, o sentido de honra e de dignidade profissional 
foi mais forte e levou alguns a contactarem-me nos últimos dias para me informarem de 
que vão dirigir um apelo à Senhora Ministra da Educação, no sentido de ainda levar o bar-
co a bom porto, sem que ninguém perca a face. Compreendi, apoio e subscreverei o que 
fizerem e, por isso mesmo, ofereci-me para aqui divulgar a informação que fica registada a 
seguir a este texto e no início da minha página pessoal. 
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Um grupo de linguistas portugueses tomou a iniciativa de, antes do final do corrente ano, 
dirigir uma exposição à Ministra da Educação, com o objectivo de lhe sugerir uma via al-
ternativa à adopção integral da TLEBS, independentemente das revisões, não conhecidas, 
que esta venha a sofrer. 
 
Sendo difícil avaliar da viabilidade da iniciativa, que depende das adesões, os promotores 
pensaram que seria útil começar por acolher manifestações de interesse em participar, sem 
qualquer compromisso de subscrição do documento final. Pedem, por isso, aos Colegas 
portugueses docentes ou investigadores doutorados ligados ao sistema do Ensino Superior 
(universitário ou politécnico) e que têm a linguística, a língua portuguesa ou as línguas 
clássicas como objecto central do seu trabalho – portanto, docentes das áreas de Linguísti-
ca, de Língua Portuguesa e sua Didáctica, de Estudos Portugueses (incluindo, nomeada-
mente, Estudos Literários e Comunicação) e de Línguas Clássicas – que enviem uma breve 
mensagem com uma manifestação de interesse sem compromisso. 
 
Endereço para envio:   terminologia_pt@yahoo.com 
 
Informações que a mensagem deve conter: 
 
• nome completo (ou profissional); 
• área de trabalho; 
• instituição de afiliação: 
• categoria profissional; 
• endereço electrónico e, se possível, telefone, para contacto. 
 
Os promotores manterão absoluta discrição em relação às mensagens que receberem. 
Logo que o esboço do documento esteja concluído, enviá-lo-ão aos interessados, para reco-
lha de eventuais sugestões de alteração. 
Na fase final, cada potencial participante receberá o texto final e a lista provisória de subs-
critores, podendo nessa altura decidir manter ou retirar o seu nome. 
 

 

 


