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A Grammatica franceza, ou arte para aprender o francez por meio do
portuguez, regulada pelas notas e refflexoens da Academia de França, de Luís
Caetano de Lima, publicada pela primeira vez em 1710, é uma obra que teve
grande êxito em Portugal, na medida em que foi alvo de várias edições. Além
da primeira edição, são conhecidas uma de 1712, uma de 1733, uma de 1756 e
uma de 1911.
Assim, na comunicação que pretendemos apresentar ao 27e Congrès
International de Linguistique et de Philologie Romanes, propomo-nos examinar
a edição de 1733 desta gramática, visto que se trata de uma edição acrescentada
e com notas que, segundo o próprio autor, foram coligidas dos autores
franceses mais prestigiados, em concreto, dos autores da Grammaire Génèrale
et Raisonnée, do Traité de la Grammaire Françoise de Desmarais, do
Dictionnaire de l’Academie Françoise, da Art de bien parler François de
Monsieur de la Touche, das Observations de l’Academie Françoise sur les
Remarques de Monsieur de Vaugelas, das Notes de Monsieur Corneille sur les
Remarques de Monsieur de Vaugelas, da Grammaire Françoise sur un nouveau
plan de Buffier, entre outros autores.
A gramática de Caetano de Lima é, sem duvida, uma gramática original.
Esta originalidade reside, sobretudo, no facto de o autor se afastar por completo
dos esquemas tipológicos das gramáticas portuguesas do seu tempo e que eram
destinadas ou ensino. Com efeito, não faz qualquer alusão à definição de
gramática, nem à sua divisão em partes, e é muito breve nas descrições das
tradicionais partes da oração, entre outros aspetos. Por isso, pensamos que
Caetano de Lima optou por um método novo em Portugal. Procurou uma
solução para uma gramática bilingue que poderia haver noutras línguas, mas

que não existia para o português. Assim, trabalhando sem predecessores, o
autor português muniu-se de um conjunto de autores franceses e fez a
sistematização, em português, dos aspetos que considerou serem mais
pertinentes da língua francesa. Consequentemente, pensamos que Caetano de
Lima foi o primeiro gramático português a publicar uma verdadeira gramática
da língua francesa em Portugal, com várias edições, numa época em que era
muito raro existirem gramáticas do português com mais de uma edição.
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