
13 anos para
fazer nova
gramática
do português

lançamento Obra resulta de
um trabalho "ciclópico" e
contou com a colaboração
de 40 professores nacionais
e estrangeiros

Uma nova gramática, que inclui as

mudanças linguísticas, explica-
ções sobre o uso da língua portu-
guesa e ainda as variantes do Bra-
sil e de África, foi editada ontem
pela Fundação Calouste Gulben-
kian ao fim de 13 anos de investiga-
ção.

A Gramática doPortuguêsé o re-
sultado de 13 anos de trabalho
coordenado pelo Centro de Lin-
guística da Universidade de Lisboa,
com o apoio daquela fundação. "É

uma gramática descritiva e expli-
cativa acessível que responde a dú-
vidas que não são esclarecidas nas
atuais gramáticas", afirmou a in-
vestigadora Maria Bacelar do Nas-
cimento.

A obra, que faz a ponte "entre a

tradição gramatical" dos séculos
XIX e XX e "os resultados da inves-

tigação linguística contemporâ-
nea", destina-se "a um público com
nível de instrução acima da mé-
dia", mas com explicações "tão

simples quanto possível".
Para a Fundação Calouste Gul-

benkian este é um "trabalho cicló-

pico, difícil de concretizar e que só

se faz um vez na vida", compilando
só nos dois primeiros volumes cer-
ca de 16 mil exemplos do uso da
língua portuguesa.

O volume ontem lançado tem
2400 páginas, conta com a colabo-

ração de 40 professores e investiga-
dores de 12 universidades e cen-
tros de investigação portugueses e

estrangeiros. No total a obra, que
será apresentada no dia 28 na Con-
ferência Internacional de Educa-
ção, organizada pela Fundação,
terá três volumes e custará 105 eu-
ros (35 euros cada volume) . O ter-
ceiro volume só será editado em



NOVA GRAMÁTICA

40
professores e investigadores de
universidades portuguesas e

estrangeiras contribuíram, ao longo
de 13 anos, para a elaboração da
nova "Gramática do Português",
lançada esta semana pela Fundação
Calouste Gulbenkian. Para já estão

disponíveis dois dos três volumes
desta obra, coordenada pelo Centro
de Linguística da Universidade de
Lisboa. Ao longo de mais de duas
mil páginas e recorrendo a 16 mil

exemplos, é feita uma descrição do

português europeu contemporâneo,
as suas origens e evolução, e
também é dada informação sobre
variedades regionais portuguesas e
sobre o português do Brasil, de

Angola e de Moçambique. Os dois
volumes custam 65 euros.


