
Nesta quarta obra, apontam-se, 

numa perspectiva historiográfica, 

olhares voltados aos discursos das 

produções linguístico-gramaticais 

dos países lusófonos, perscrutan-

do cartilhas, seletas, antologias e 

obras que refletem sobre a Língua 

Portuguesa e seu ensino, com am-

plitude para alguns dos membros 

da comunidade lusófona, a saber: 

Angola, Brasil, Moçambique, Por-

tugal e Timor-Leste.

Objetivamos verificar não diferen-

tes concepções de língua, mas, 

a partir delas, observar as dife-

rentes formas de se entender o 

ensino de Língua Portuguesa, no 

que diz respeito a cartilhas, sele-

tas, antologias e obras que fazem 

reflexões acerca da Língua Portu-

guesa, apontando de que maneira 

as contribuições dos renomados 

autores das obras selecionadas 

perduraram até os dias atuais. 

Nessa seleção, encontramos au-

tores significativos como João 

de Deus (único de fins do século 

XIX), Júlio Moreira, Cândido Fi-

gueiredo, Fausto Barreto, Carlos 

de Laet, Cândido Jucá, Francisco 

Torrinha, Clemente Pinto, José 

Maria Relvas, fazendo parte da 

constituição da Língua Portugue-

sa em contexto lusófono na pri-

meira metade do século XX.

IP-PUC/SP é um setor ligado à pesqui-

sa e aos serviços intra e extramuros 

da Universidade, com atividades de 

publicações, eventos, atendimentos 

a professores, estudos orientados, 

serviços de assessorias, contatos 

com entidades afins e atividades de 

cursos de extensão e aperfeiçoa-

mento. Há definidos três núcleos 

de pesquisa: Português como Lín-

gua Estrangeira, O Ensino de Língua 

Portuguesa e a Informática (Ensino 

à Distância e Uso do Computador 

no Ensino de Língua Materna) e His-

toriografia da Língua Portuguesa, 

cumprindo-se, assim, o objetivo do 

Instituto de atender ao anseio de re-

novação que busca entender melhor 

os diversos problemas com que se 

defronta o aprendizado e o ensino 

de língua materna.

O Instituto é um órgão vinculado 

diretamente ao Programa de Estu-

dos Pós-Graduados em Língua Por-

tuguesa e à Faculdade de Comuni-

cação e Filosofia, envolvendo, nessa 

perspectiva de pesquisa, no espaço 

do IP-PUC/SP, alunos e professores 

da Pós-Graduação em Língua Portu-

guesa, professores do curso de Le-

tras/Português e professores-alunos 

do curso de especialização em Lín-

gua Portuguesa.

Cada um dos volumes da série História Entrelaçada 
exibe, em nova roupagem, as marcas do mérito de 
um trabalho coletivo, coordenado pelo Grupo de 
Pesquisa Historiografia da Língua Portuguesa do 
IP-PUC/SP.

Este quarto volume coloca em destaque instruções 
compendiadas em cartilhas, seletas, manuais didá-
ticos e antologias — fontes das quais se extraem 
valiosas instruções relativas ao ensino de Língua 
Portuguesa em comunidades lusófonas, aqui limi-
tadas a Angola, Brasil, Moçambique, Portugal e  
Timor-Leste.

Centrada em obras da primeira metade do século 
XX, a pesquisa representa um precioso manancial 
de informações, enquanto dinamiza um contexto de 
inesgotáveis dimensões, abarcando uma faixa de va-
lores que enlaça produções linguístico-gramaticais e 
a maneira de aplicá-las no processo de ensino.
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Os discursos das produções linguístico-gramaticais 
dos países lusófonos
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