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INTRODUc;:AO
A lingua portuguesa exerceu uma a"ao verdadeiramente civilizadora nas
descri"oes de urn conjunto alargado de linguas faladas no Oriente nos seculos
preteritos que nao encontra paralelo em nenhuma das outras linguas ocidentais.
Com efeito, os descobrimentos portugueses no Oriente colocaram aos gramaticos e lexic6grafos missionarios portugueses 0 problema da descri"ao de
numerosissimas linguas de sistemas completamente diferentes do portugues
ou do latim. 0 trabalho que se apresenta visa enunciar 0 papel que os missionarios portugueses tiveram na descri"ao desses novos idiomas, num primeiro
momento. Seguir-se-a urn segundo ponto em que se abordarao os ecos que
chegavam a Portugal, atraves das chamadas Cartas do Japao, da aprendizagem dessas linguas tao distantes, no espa"o e na sua formata"ao material, em
especial da lingua japonesa, por parte dos missionarios que se espalharam
rapidamente por todo 0 Oriente. Elaborar-se-a, seguidamente, uma listagem
de cerca de meia centena de obras de natureza metalinguistica que descrevem
essas linguas da Asia com a participa"ao da lingua portuguesa, no periodo
entre 1549 e 1900. Essas obras, pertencentes a varios generos - tratados, gramaticas, cartilhas, dicionarios, cartas, etc. -, representam varios aspectos des61
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sas linguas como a fonologia, a morfologia, a sintaxe e 0 lexico. Tambem apresentamos a gera~ao dos missionarios pioneiros no Vietname e 0 contributo
dos p~rtugueses para a romaniza~ao do vietnam ita e elabora~ao do primeiro
dicionario impresso da lingua anamita ou tonquinense. Uma breve conc1usao
e a bibliografia encerrarao este trabalho.

DESCOBRIMENTOS E MISSIONA<;:AO
A descoberta do caminho maritimo para a india foi, no dizer de Matos
(1987: 2),
urn acontecimento que acabou por revolucionar a hist6ria econ6mico-social
da Europa, do Ocidente e do mundo. A chegada dos Portugueses ao Indostao - e
as consequentes medidas, emanadas da Coroa, no sentido de se proceder acoloniza~iio e evangeliza~iio dos gentios - fez com que 0 Padroado passasse a ocupar,
ali, urn papel bastante preciso».
«(. .. )

Cerca de cinco anos depois,
«(. ..) pelo breve Romani Ponti./icis circumspectio, de 8 de Julho de 1539, a cUria

papal estabelece que os limites da diocese de Goa - e por inerencia da ac~iio
jurisdicional do padroado regia - passam a ser 0 ponto mais austral da Africa, ou
seja, do Cabo da Boa Esperan~a, a India e a China, com todas as ilhas, terras e
lugares descobertos ou a descobrir». (Matos 1987: 3-4)
Este ponto marca, por assim dizer, 0 verdadeiro campo da a~ao missions.ria portuguesa no Oriente, que conhece uma significativa amplitude e puj an~
sobretudo a partir desse periodo. Ora urn dos aspetos mais relevantes dessa
missiona~ao, em especial dos missionarios jesuitas mas tambem de outras
ordens religiosas, e 0 da aprendizagem das linguas dos povos encontrados
pelos portugueses e 0 ensino do portugues a esses novos povos.
o gramatico e 0 cronista Joao de Barros fez uma antevisao sobre a lingua
e a sua permanencia no Oriente. Escreveu, profeticamente, Joao de Barros
(1988: 405):
«As armas e padroes portugueses, postos em Africa e na Asia, e em tantas

mil ilhas fora da

reparti~ao

das tres partes da Terra, materiais sao e pode-os 0
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tempo gastar; pero nao gastara doutrina, costumes, Iinguagem que os Portugueses nestas terras deixarem».
Este fenomeno so foi possivel, em parte, grar;as aos missionarios. A importancia da missionar;ao na divulgar;ao/aprendizagem das linguas e na criar;ao
de textos interlinguisticos deve-se, sobretudo, 11 necessidade da divulgar;ao da
fe crista. Os dicionarios e glossarios das linguas orientais atestam os esforr;os
dos missionarios na interpretar;ao das linguas nativas e retem memorias e
gestos do encontro intercultural que lhes subjaz.
Matos
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Para Fonseca (2007: 92-93), estas obras
nasceram daquela necessidade e fundamental mente de uma politica de
aprendizagem daslinguas orientais do Estado portugues que tinha como principais aliadas as entidades eclesiasticas. Para tal realizaram-se cinco Concilios Provinciais de Goa, celebrados com representantes superiores da Ordem Franciscana
e da Companhia de Jesus, entre 1567 e 1606.
C•••)

Dos esforr;os de aprendizagem das linguas e do seu en sino aos novir;os
nascem as primeiras gramaticas e 0 letramento ou transcrir;ao da sua escrita
no alfabeto latino. Algumas dessas linguas eram conhecidas apenas pela oralidade. A chegada da tipografia, primeiro a Goa (1556), depois a Macau (1584-1588) e ao Japao (1590), estimulou a pubIicar;ao e proliferar;ao de manuais
de ensino, cartinhas ou cartilhas, dicionarios, catecismos, gramaticas, dicionarios, cartas, etc. A chegada da tipografia a estes povos nao foi da iniciativa do
poder real portugues. A dinamica gerada pela missionar;ao na divulgar;ao da
fe crista a isso obrigou. (Fonseca 2006: 92-93)

ECOS DA APRENDIZAGEM DAS LfNGUAS NAS CARTAS DO JAPAO
A aprendizagem do japones assume urn lugar privilegiado nas estrategias
de evangeIizar;ao ao permitir urn efetivo dialogo com os povos a conquistar. 0
desejo de atrair uma popular;ao cada vez maior leva os missionarios a criarem
escolas para a instrur;ao das crianr;as em sua letra e lingua ao mesmo tempo
que lhes transmitiam os rudimentos da doutrina crista.
De acordo com Laborinho (2005: 79-81), a aprendizagem da linguajaponesa, na perspetiva das suas multiplas utiIizar;5es (a comunicar;ao, 0 ensino e
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a tradu<;iio), conduz a uma atenta observac;iio do sistema complexo que ela
constitui, ah~m de que a visiio de fora (estrangeiros provenientes de uma dife.
rente familia linguistica) permitinl uma abordagem contrastiva que tera
poucas hipOteses de se repetir. Eassim que encontramos muitas observac;iies
sobre as diferenc;as entre escrita e fala no japones, ou as distintas formas de
falar de homens e mulheres, ainda que escrevam da mesma maneira, ou 0
modo como 0 japones falado na capital e nos palacios divergia do seu uso nas
provincias onde vivia a generalidade da populac;iio. A compreensiio destes
fen6menos enforma as obras linguisticas elaboradas pelos missionarios, a que
se junta a reflexiio sobre as dificuldades de transcrever 0 materiallinguistico
de urn alfabeto para outro, isto e, de urn sistema de escrita ideografica para
urn sistema alfabetico.
As Cartas enviadas para Portugal e para Espanha, sobretudo pelos mis·
sionarios jesuitas, sao documentos hist6ricos muito importantes para se aqui·
latar do conhecimento que os missionarios tinham das linguas encontradas
no Oriente, entre outros acontecimentos importantes, mas desnecessario para
o escopo que temos em vista. Na verdade, ja 0 padre Manuel Alvares, S. J.
(1526'1583), a prop6sito do valor da publicac;iio de algumas dessas cartas pela
imprensa, no pr610go aediC;iio das Cartas que saiu em 1562, refere que,
(... ) de entre estas cartas, a zona mais privilegiada pela imprensa era 0 Japao e,
por esta raziio, passaram a ser conhecidas como cartas do Japao, com tiragens
muito significativas para a epoca. As edi~Oes.de 1570 tiveram uma «tiragem de
mil exemplares cada, numero que nos pode levar a pensar que as tiragens nem
sempre seriam tao pequenas quanto poderiamos supoP'. (Garcia 1997: 13)

De entre estas Cartas, ha urn conjunto delas com informac;oes sobre a
Iinguajaponesa. 0 Padre Baltasar Gaga descreve a origem das letras japonesas:
Neste tempo nao tinhao letras: este principio avera dous mil e duzentos
annos. Dahi a muito tempo vierao as letras da China, que com dificuldade se
aprendem, e 0 primeiro Hvro yeo da China. Daqui tomarao huns caracteres e
maneira de letra, com que se entendem muito mais facilmente que com as letras
da China. (Cartas 199$ I, f. 100)

o Padre Lourenc;o Mexia, em 1584, faz uma descric;ao detalhada:
A Hngoa he a mais grave, e copiosa que creo ha, porque em muitas cousas
excede a grega, e latina, tern infinidade de vocabulos, e modos pera declarar a

coNTRIBlITOS DA LINGUA PORTUGUESA PARA AS DESCRlC;:OES DAS LINGUAS DO ORlENTE
) que ela
unadife!lue tera
erva.;oes
)rmas de
ira, ou 0
IUSO nas
,0 destes
os, a que
19uistico
fica para
Hos misseaqui'ntradas
mo para

res, S. J.
rtas pela
ue,
Japao e,
tiragens
gem de
os nem
13)

sobre a
nesas:
uzentos
dade se
cteres e
asletras

mesma cousa, e tern tanto que fazer em se aprender, que nao somente 05 nossos
que ha mais de vinte anos que la andao, mas 05 naturaes aprendem cousas novas.
Tern outra cousa (que creo que se nao acha em nenhuma lingoa) que se aprende
a Reithorica e boa cria~ao co ella. Nao pode ninguem saber Japao que nao saiba
logo como ha de falar aos grandes, e aos pequenos, altos e baixos e 0 decoro que
se ha de guardar com todos, e tern particulares verbos e nomes e modos de falar
pera huns, e outros. Ja 05 nossos tern feito arte da Gramatica e Calepino, ou
Vocabulario, e come~arao 0 Nisolio, ou tesauro. A lingoagem da escritura he mui
diferente da pratica e assi huma, como a outra he mui varia, e abundante e co ser
tao abundante em poucas palavras coprendem muito. A letra he cousa infinita,
nem se acha pessoa que a saiba toda, porque tern duas maneiras de Abc, e cada
hum de mais de corenta letras, e cada letra tern muitas figuras: e alem disto tern
letra de figuras como 05 Chins, que he cousa que nunca se acaba de aprender. E
afora estas figuras tern outras proprias pera as mesmas cousas. Tern no escrever
muito engenho, e artificio porque 0 que se nao pode explicar na lingoa se declara
na letra. (Cartas 1993: II, f. 123r)

e

A aprendizagem da lingua de especial importancia para atingirem os
objetivos pretendidos, a conversao dos Japoneses. Oiz, a este proposito, Luis
Dalmeida, em Novembro de 1559: «Todos estamos bern, louvado seja 0 Sefior,
enos exercitamos em aprender a lingoa, para ajudar a estes christaos» (Cartas
1993: I, f. 62r).
o irmao Joao Fernandez de Bungo cOITobora essa inten.;ao:
Tambem ensina asletras de Japao aos filhos dos Christaos, porque antes as
aprendiao nos mosteiros dos seus Bonzos, onde depois de aprenderem ficavao
filhos do demonio, polos muitos maos costumes e vicios que 05 Bozos ensinao
aos mot;os que tern em seus mosteiros: e por impedir este mal ordenou 0 padre
que todos 05 filhos dos christaos viessem aqui a casa aprender suas mesmas
letras, pera que juntamente com elias bebessem a Doutrina Christa. (Cartas
1993: I, f. 77).

Ha relatos de padres que dominam completamente 0 Japones:
Antre 05 irmaos quevieram a Japao, da lingoa nenhum chegou ao irmao Joao
Frz, nem me parece que 0 havera por muitos que venhao. Mas este mancebo que
anda comigo tern tanta gra~a no que diz, que rouba 05 cora~oes daqueles com
quem fala: tera agora vinte e dous anos, tern muita parte da sagrada escritura na
memoria. (Cartas 1993: I, f. 84).
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o irmao Joao Fernandez, porque sabe bern a lingua de Japao se occupa ell!
ensinar aos baptizados. (Cartas 1993: I, f. 101).
Aparecem referidos nas Cartas alguns compendios de Grama~ca e livros
de vocabulario. 0 Padre Luis Freis, numa carta de 3 de Outubro de 1564, diz:
Por em Japao ate agora nlio aver arte conforme a ordem que tern a latina por
onde se padecia detrimento no aprender da lingoa, determinou 0 irmao Joiio
Fernandez (por entao ter algum vagar, e desposi~ao pera se ocupar nisso) de a
fazer com suas conjuga~oes, praeteritos, sintaxi e mais regras necessarias co dous
vocabulos por ordem do alfabeto hum que come~a em Portugues, e outro na
mesma lingoa. Gastou em compor isto seis ou sete meses, ate que pela bondade
de Deos Ihe deu fim, nao perdendo nada de suas prega~Oes e exercicios costumados, que foi hum a das mais necessarias cousas que ca se aviao mister, pera COll!
a lingoa se poder fazer fruito nas almas. (Cartas 1993: I, ff. 146v-147r)
Para alem de ter referido esta problematica nas Cartas, 0 padre Luis Freis,
na obra Hist6ria de Japam, volta a apontar para textos de natureza linguistica
para 0 estudo da lingua japonesa. Refere urn medico japones convertido em
1560 que, sendo, «homem insigne na lingua de Japiio [... ] foriio suas ajudas
grande meio para se poder fazer a Arte na lingua de Japiio e Vocabulario mui
copiozo» (Freis 1976-84 [1563]: I, 172-173).
Tambem 0 preprio Luis Freis, em colaborat;iio com Joiio Fernandes, iniciou, em 1563:
(... ) huma tra~a da primeira arte que se fez em Japao, ordenando suas conjuga~oes e sin taxis, e hum peda~o de vocabulario, mas como ainda era novo na terra
e tinha tao pouca noticia da lingua, nao foi mais que hum a previa despozissiio,
que depois podesse dar luz aArte e vocabulario, que se fez dahi a perto de vinle
annos.» (Fr6is 1976-84 [1563]: 1,356-357)

o padre Gaspar Coelho, na sua carta anual de 1582, tambem se refere a
livros do mesmo genero, mas niio especifica a sua autoria: «A arte da lingoa
de J apiio, se aperfeit;oou este ano, e tambem se tern hum vocabulario e alguns
tratados na lingoa de Japiio» (Cartas 1993: II, f. 28).
De todos os autores referidos nas Cartas, segundo Barbosa Machado
(Machado 1965-1967: 444), apenas ha indicat;iio de livros emjapones em tr@S
deles: Padre Balthazar Gago, Duarte da Silva e Gaspar Vilela. Do Padre Balthazar Gago, diz: «Compoz em lingua Japoneza 0 Tratado em que se mostra
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upaem

c1aramente a grande differem;a que h3. entre a ley de Christo, e a do Japiio.»
Do padre Duarte da Silva da noticia da «Arte da lingua Japoneza. Ms. e do
vocabulario da lingua Japoneza». Finalmente do padre Gaspar Vilela refere
«Controversias contra todas as seytas do Japiio».

TOOOS METALINGUfSTICOS
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No respeitante Ii produr;iio Iinguistica propriamente dita, quer Ii publicada
quer Ii manuscrita, ha varios autores que apresentam algumas listagens cuidadas, como David Lopes (1867-1942) e Luis de Matos (1911-1995), na obra
Expansuo da Lingua Portuguesa no Oriente, (1969 [1936]), Telmo Verdelho,
na obra Encontro do portugues com as linguas nuo europeias. Textos interlinguisticos (2008), outros apresentam informar;iio dispersa e fragmentaria,
como Diogo Barbosa Machado (1965-1967 [1741-1759]), na Biblioteca Lusitana, Inocencio Francisco da Silva (1810-1876), no Dicionario Bibliografico
Portugues, e Simiio Cardoso, na Historiografia Linguistica, para 56 citar os
mais importantes. Tambem Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara (1809-1879),
principalmente no Arquivo Portugues-Oriental (1857-1876) e no Catalogo
dos manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense (1868), Ceu Fonseca
(2006) e Toru Maruyama (1996) apresentam algumas sistematizar;oes.
as Missionarios portugueses - ou missionarios estrangeiros que pertenciam ao Padroado Portugues - descreveram diferentes Iinguas da Asia, como,
por exemplo: Tamil ou Malabar, Marati, Bengali, Concani ou Canarim, Hindustano, Malaiala (India), Malaio (Mal asia), J apones, Chines, Vietnamita
(Anamita ou Tonquinense), Amarico (na Eti6pia, designado Amarana pelos
Portugueses), Cingales ou Chingala (no Sri Lanka, antigo Ceiliio ou Taprobanal, Persa, Sanscrito (tambem chamado Grandonicum), etc. (Assunr;iio &
Toyoshima 2012: 240-241).
Tendo em considerar;iio todas estas obras e algumas recolhas entretanto
realizadas, fez-se uma listagem de obras impressas e manuscritas que nos
permitem aquilatar da sua importancia para os estudos linguisticos das Iinguas em contacto.
AVocabulary, Portuguese and Bengali, sId.
AVocabulary, Portuguese and Hindustani, in the Nagri character, sId.
AVocabulary, Portuguese, Hindustani and Persian, sId.
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Ars grammaticae japonicae linguae. 1632.
Arte breve da lingoa iapoa. 1620.
Arte china, constante de alphabeto e grammatica. 1829.
Arte da Lingoa Canarim, P. Thomaz Esteuaii da Compo de Jesus. 1640.
Arte da lingoa de Japam. 1604-8.
Arte de gramatica de lingua malahar pelo p.e Henrique Henriques.
Arte malavar, or Grammar of the Malabar (Grantham) language, explained in Portuguese, sid.
Arte tamul, p.e Gaspar de Aguilar (Sommervogei).
Arte tamUlica-portuguesa, p.e Baltasar da Costa (F. Rodrigues).
Breve Arte chingala, p.e Jacome Gon~alves.
De Institutione Grammatica Libri tres. 1594.
Diccionario china-portuguez, no estylo vulgar mandarim e classico gera!. 1833.
Diccionario de maratha-portuguez, Suriagy Ananda Rau, Nova Goa. 1879.
Diccionario Komkani-portuguez philologico-etymologico, Sebastiiio Rodolfo Dalgado,
Macau. 1893.
Diccionario malayo, e portug[ue]s, por Elias Joze Francisco do Valle. 1777?, manusc.
Diccionario portuguez e malayo, collegido por Elias Joze do Valle. 1777?, manusc.
Diccionario portuguez-china, no estylo vulgar mandarim, e classico gera!. Ibi, no
mesmo Collegio. 1831.
Dicionario anamita-portugues, p.e Joiio de Loureiro.
Dicionario chines-portugues-Iatim-frances.
Diciomlrio chines-portugues, p.e Alvaro Semedo.
Dicionario chino-Iatim-portugues.
Dicionario da lingua anamitica, p.es Antonio Barbosa e Gaspar do Amara!'
Dicionario da lingua cizinense e portuguesa, p.e Gaspar Ferreira.
Dicionario malabarico·lusitano, J. E. Hanxleden.
Dicionario portugues-chines, p.es Ruggieri e Ricci.
Dicionario Portugues-Chines-Ingles, Michele Ruggieri & Matteo Ricci.
Diciomlrio portugues-malaio (B. Nae. Lisboal, «colegido por Elias Jose do Vale»
Dicionario portugues-marata pelo Bariio de Combarjua.
Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum, Alexandre de Rhodes. 1651.
Dictionarium sive thesauri linguae japonicae compendium. 1632.
Dictionarivrn latino Ivsitanicum ac iaponicum. 1595.
Dictionariwn Talmulico-Grandonicwn, seu potius Malabarico-Grandonicum, Joannis
de Cerqueyra Diccionario Damulico-Portuguez, sid.
Elements de la Grammairejaponaise par Ie P. Rodriguez, traduits du portugais, 1825·
Esbo~o de urn Diccionario historico-administrativo, Nova Goa, Imp. Nacional.
(Abrange as letras A, e B.)
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Gramatica da lingual concani escripta em portuguez por urn missionario italiano.

in Portu-

~33·

Dalgado,
manusc.
usc.
&. Ibi, no

51.

Joannis
'8,1825.
acional.

1859·
Gramatica malabarico-portuguesa, J. E. Hanxleden.
Grammatica indostana, Anonimo. 1778.
Grammatica marastta, Anonimo. 1778.
Lexicon Lusitano-Latino Tamulicum, Giuseppe Beschi. 1740.
Nieuwe Woordenschat, uyt het Nederduitsch in het Gemeene Maleidsch en Portugeesch, zeer Gemakkelyk voor die eerst op Batavia komen. 1780.
Prosodia ou Diccionario da [lingua] Chineza e Portuguesa. 17--, manusc.
Rudimenta, linguae Persicae, A Grammar of the Persian language in Latinj with a
Vocabulary, Latin, Portuguese, and Persian. sId.
Vocabulaire bengal, fran~ais et portugais de l'Inde ... par Aussant, interprete-jure du
Roy. 1785.
Vocabulaire fran~is, anglais, portugais de l'Inde, persan, maure et bengal. 1782.
Vocabuhirio chingala-Iusitano, p.e Jacome Gon~alves.
Vocabulario chingahi-Iusitano, e lusitano-chingahi. 1730.
Vocabulario Chingalitico et Lusitano. sId, manusc.
Vocabulario da Iimguoa canarim, 16--, man usc.
Vocabulario da Iingoa canari, man usc.
Vocabulario da Iingoa da terra. 1626, manusc.
Vocabulario da Lingua Canarim, pelos Padres da Compo de Jesus. 1626
Vocabulario da lingua Japoneza. 1564, manusc.
Vocabulario da lingua malabar pelo p.e Henrique Henriques.
Vocabulario de Japon, declarado primero en portugues por los Padres de la Compania
de Jesus y ahora en castellano en el colegio de Santo Thomas de Manila. 1630.
Vocabulario em idioma bengala e portuguez. 1743.
Vocabulario lusitano-chingala, p.e Jacome Gon~alves.
Vocabulario lusitano-malavarico por Joao Ernesto Hanxleden. 1730, manusc.
Vocabulario lusitano-tamulico-chingala, p.e Jacome Gon~alves.
Vocabulario lusitano-tamulico e chingala. sId.
Vocabulario luso-chines.
Vocabulario Luzitano Tamulico e Chingalitico. 1838, man usc.
Vocabulario portugues e hindustani ou persa, Fr. Eugenio Trigueiros.
Vocabulario portugues-Chines. 1900, man usc.
Vocabulario portugues-chingala, p.e Jose Vaz.
Vocabulario portugues-tamul.
Vocabulario Portuguez, Tamul e Chingala copeado por hum certo Missionario de Ceylao C..• ) Composto por Padre Jacome Gonsalves C... ) sId.
Vocabuhirio sanscreliimico-portugues, J. E. Hanxleden.

69

LUSOFONIA E FRANCOFONIA: A ALlANr;A DA . LATINOESFERA.

Vocabulario Tamulico em Luzitano. 1838, manusc.
Vocabulario Tamulico, com a signitica~ao portugueza. Impresso em Ambalacata
CIndia Orienta\). 1679.
Vocabulario tamulico-Iusitano e Vocabulado lusitano-tamulico. 1750.
Vocabulario tamulico-Iusitano, p.e Manuel Ferraz.
Vocabulario, e Arte de Grammatica da Lingua Malabar. 1570, manusc.
Vocabularium latino-sinicum, pronuntiatione mandarina latini litteras. 1837.
Vocabvlario da lingoa de Iapam. 1604.
Vocabularium lusitano-anamitico, p.e Manuel Ferreira.

o estudo pr<itico de algumas destas Iinguas teve grandes consequencias
teoricas, sendo que a principal foi a modifica~iio do conceito de «lingua universal», queja se compreende como a lei universal de todas as linguas, como
o principio de organiza~iio de lingua ern geral. Antes dos descobrirnentos
cornpreendia-se como lingua ideal de cornunica~iio, dada por Deus a toda a
hurnanidade, cuja realizat;iio se via na lingua corn urn, e as fun~oes da qual
desempenhava, na Europa medieval, 0 latirn. Na Iinguistica posterior aepoca
da expansiio forrna-se urna nova not;iio de lingua universal como urn sistema
de categorias e leis abstratas, nas quais se baseia a organizat;iio de linguas
concretas e a sua descrit;iio.

o PRIMEIRO DICIONARIO VIETNAMITA: ENCONTRO DE MISSIONARIOS
PORTUGUESES E ALEXANDRE DE RHODES, S. J. (1593-1660)
Urn dos primeiros textos acerca do atual territorio do Vietnarne pertence
ao frade dominicano Gaspar da Cruz, O. P. (ca. 1520-1570), no Tratado em
que se contam muito por extenso as cousas da China (Evora 1570), 0 primeiro
Iivro sobre a China. Cruz (1989 [1570]: 62) refere que:

e

. C... ) 0 primeiro reino que com ela [China] contina da banda do mar da india
um que se chama Cochinchina que tera cem leguas pouco mais ou menos ao longo
da costa do mar, fazendo 0 mar uma grande entrada por entre ele e a ilha Dainao,
que ede cinquenta Jeguas de comprido e e ja de chinas; e no cabo desta entrada
entesta este reino com 0 reino da China, e e sujeito ao rei da China. A gente deste
reino no trajo e policia e govemo trata-se como a gente da China. E terra muito
povoada e de muita gente, e terra tamhem muito abastada, 0 que se mostra em
que como vao tratar com outras gentes fora de seu reino e vivendo politicamente,
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se trata muito bern no trajo e comer e no concerto de suas casas, tendo muito bons
edificios, 0 que tudo argui fertilidade e abastan~a e prosperidade da terra. Tern a
mesma escritura que os chinas, ainda que e a lingua diversa e entendendo-se par
escritura uns com os outros, nao se entendem por fala e nao pare~a isto a ninguem
abusao, porque na China ha muita diferen~a de Iinguagens pelas quais uns a
outros na fala nao se entendem, entendendo-se por escritura».
Frei Gaspar da Cruz nao fez qualquer descri~ao Iinguistica do Vietnamita,
referindo-se apenas aos carateres da lingua da Cochinchina, que eram os mesmos dos chineses, apesar de reconhecer que se tratava de uma lingua muito
diferente.
No inicio do seculo XVII, 0 atual Vietname era constituido mutatis mutandis por dais reinos principais, Tonquim (no norte, com a capital em Dong
Kinh, a atual Ha N(ji) e Annam / Cochinchina (no centro-suI, com a capital em
Phil Xuan, a atual Hu~). Roland Jacques (2012: 43-48) apresenta, como a
gera~ao dos pioneiros jesuitas, os missiomirios portugueses ao servi~o do
Padroado Portugues entre 1623 e 1678, com destaque para Francisco de Pina,
SJ (1585 /1586-1625), Gaspar do Anlaral, S. J. (1594-1646), Antonio Barbosa,
S. J. (1594-1647) eAlexandre de Rhodes, S. J. (1593-1660). Lucio Craveiro da
Silva, S. J. (1914-2007), antes dos estudos de Roland Jacques, resume 0 trabalho Iinguistico destes primeiros missionarios jesuitas como:
«(..•) verdadeiramente notavel e excepcional foi

trabalho Iinguistico dos missionarios nos reinos de Siam, Conchinchina e Anam, onde se notabilizou principalmente 0 Padre Francisco Pina, natural da Guarda, que criou uma escola da
lingua conch inch ina, mais ou menos correspondente ao actual Vietnam. Desta
escola saiu urn Dicionario Anamitico-Lusitano pelo grande missionario frances
Alexandre de Rhodes cujo valor a Fran~ consagrou h3 pauco com a emissao de
urn selo comemorativo. No entanto ele mesmo confessa que 0 primeiro que dominou a lingua foi 0 Padre Pina e serviu-se para a composi~ao do seu dicionario de
dois Voeabu/{zrios: urn coligido pelo Padre Gaspar do Amaral que principia pelas
palavras anamiticas e outro pelo Padre Antonio Barbosa pelas palavras portuguesas. UN a lingua anamitica usavam-se caracteres chineses; e dada a dificuldade do
seu usc, os Padres portugueses inventaram urn esmerado sistema de transcri~ao
em alfabeto romano, denominado quile ngu, que e hoje geralmente seguido nao
so pelos filologos mas pelos proprios habitantes da Conchinchina" [Dalgado 1913:
56-57]. Consta que Schu En Lai, quando conheceu este sistema de transcri~ao
exclamou: foi pena que nao tenham feito 0 mesmo com a lingua chinesa!» (Silva
2000: 83-84).
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Alexandre de Rhodes nasceu em 1593 em Avignon, Franl;a, entrou na
Companhia de Jesus e recebeu 0 sacramento da Ordem em 1618. Nesse
mesmo ano, partiu como missionario para 0 Extremo Oriente. Em Lisboa
tomou 0 navio do padroado portugue.s «Santa Teresa» e chegou a Goa no ano
seguinte. De acordo com Fidel Gonzalez Fernandez (2011), a sua atividade
missionaria pode ser dividida em tres periodos distintos: 1) entre 1619 e 1645,
no Extremo Oriente, ao servic;o do Padroado Portugues; 2) entre 1645 e 1655,
na Europa, principalmente na Franl;a e na ItaHa; e 3) entre 1655 e 1660, na
Persia, mutatis mutandis, 0 atual Irao, onde morreu em 1660, com a idade
de 67anos.
Principalmente importante para nosso trabalho sao as suas atividades
do primeiro periodo, quando ele estava ao servil;o do Padroado. 0 seu principal objetivo era seguir a rota do Sao Francisco Xavier, SJ (1506-1552), mas,
devido as perseguic;iies no Japao, depois de 1614, Rhodes foi forl;ado a ficar
em Goa durante dois anos e meio, tendo dedicado esse tempo para aprender
as Iinguas orientais. Cbegou a Malaca em 1622 e a Macau em 1623. Aqui foi
destinado ao colegio Mae de Deus, onde comel;0u a estudar Chines e Japones.
A sua primeira missao a Cochinchina ocorreu urn ano depois, em 1624, ern
Chiem Thanh (Cham Pal.

°

«EI p. De Rhodes, bajo la guia del ya mas veterano jesuita, el p. Francisco de
Pina, comienza el estudio de la lengua vietnamita ( ... ). Pero el padre da Pina
pereceo ahogado en un naufragio ocurrido en 1625 y las dificultades crecieron
todavia mas cuando el principe Nguy~n orden61a deportaci6n de todos los misionerDs». (Gonzalez Fernandez 2011: 283).

Rhodes ainda pennaneceu alguns anos em Tonquim e na provincia de Ngh~
An, no Htoral centro-norte, onde conheceu 0 provincial jesuita Gaspar do Amaral. Em 1630, comef;aram a perseguil;iies contra os cristaos em Tonquim (Brackey 2009: 338-339) e Rhodes foi expulso, tendo de se de refugiar em Macau
ate 1640, onde ainda podera ter conhecido 0 padre Joao Rodrigues «TI;UZU», SJ
(1562-1633), e com certeza tera reforl;3do as suas relal;iies com 0 agora reitordo
Colegio de Macau, Gaspar do Amaral. Rhodes voltou a Cochinchina, mas
durante a Guerra Trinh-Nguy~n (1627-1673) foi condenado morte (por decapital;iio) em PM Xuan (Huh por ser alegadamente urn espiao do rei de Tooquim, Le Thiin Tong (1607-1662). No entanto, a sentenl;a seria alterada para 0
exHio perpetuo, tendo embarcado num navio portugues em HQi An, a 3 de Julho,
1645, para nunca mais regressar ao Vietname (Gonz3.1ez Fernandez 2011: 288).

a
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«At the time Pina wrote, early 1623, the Jesuits had two main residences, one
in H(ii An in Quang Nam, the other at Quy Nhan (called Pulo Cambi by the Portuguese) in Blnh Eljnh; and two secondary pieds-a-terre in Quang Nam without
a permanent European staff, one at Cua Han, the other at ke Cham» (Jacques
2002: 28).

Seis anos depois, i.e., em 1651, Alexandre de Rhodes publica em Roma,
pela Propaganda Fide, 0 Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum,
com 591 paginas. 0 dicionario propriamente dito tern 450 paginas, divididas
em 900 colunas, seguido de urn apendice explicativo, uma errata em anarnita,
portugues e latim, e urn indice de palavras com as entradas Latina ([440] [490]). Finalmente, com 31 paginas, aparece a LinguaeAnnamiticae seu Tunchinensis Brevis Dec/aratio, com uma paginac;ao diferente. Em alguns exemplares, a «Brevis Dec/aratio» esta colocada no inicio do dicionario e, noutros
casos, no final. Trata-se .de tratado gramatical, uma (especie de) uma gramatica elementar do Anamita, onde Rhodes analisa questiies gramaticais, como
as letras e siIabas (pp. 2-7), os acentos e outros diacriticos (pp. 8-10), os substantivos (pp. 10-14), 0 «pronomes honorificos» (pp. 14-20), outros pronomes
(pp. 21-23), verbos (pp. 23-26), outras partes indeclinaveis de oraC;ao (pp.
26-29) e alguns preceitos de sintaxe (pp. 29-31).
No pr610go «Ad lectorem» (pp. 6-7), Rhodes explica a lingua anamita ou
tonquinense, referindo que a mesma era falada nao apenas nestes dois reinos,
Tonquim e Cochinchina, mas tambem que era usada como uma linguafranca
nos reinos vizinhos de Cao B~ng (no atual nordeste do Vietname), Chiim Pa
(no centro-suI do Vietname), Camboja, Laos e Tailandia:
«(. .. ) haec autem lingua [Annamitica seu Tunkinensisl non solum ad duo Regna
satis ampla Tunkini et Cocincinae pertinet, quibus adde tertium regnum, Cau
bilng, quod hoc eodem omnino utitur idiomate: sed etiam in aliis uicinis regnis,
ut Ciampa, Cambogiae, Laorum, & Siam usui est, linguam autem Annamiticam
praemittere in dictionario satius duxi, tum quia de illa nominatim est agendum
et praecipue, tum etiam quia sic facilius poterit quilibet libros Annamiticos intelligere et interpretari: praeterquam quod pro ipsis Annamitis erit utili us, ut possint tam lusitanam quam latinam linguam addiscere». (Rhodes 1651a: [VI]).
[... no entanto, este idioma [Anamita ou Tonquinensel pertence nao 56 aos dois
grandes reinos de Tonquim e da Cochinchina, a que se acrescenta urn terceiro
reino, Cao Bang, que usa exatamente a mesma lingua; mas tambem e utilizado
em outros reinos vizinhos, como Cham Pa, Camboja, Laos e Siao [Tailandial;
entao, pensei que era melhor apresentar a lingua anamita num dicionario, porque
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sobre ela explicitamente isso deve ser feito e, especialmente, tambem porque,
desta forma, qualquer urn poden! compreender e interpretar mais facilmente Os
livros anamitas; alem do facto de que sera mais util para os mesmos anamitas,
para que possam aprender tanto a Ungua portuguesa como a latina.]

Rhodes tambem nos informa que, para a elabora"iio do dicionario, ele
passara doze anos ouvindo as pessoas locais de Tonquim e da Cochinchina e,
aMm disso, que tambem a tinha aprendido com os ensinamentos do portugues
Francisco de Pina, SJ (1585 / 1586-1625)', que era urn verdadeiro mestre do
Anamita, sendo 0 primeiro entre os jesuitas a conhece-Io profundamente, pregando nessa lingua sem qualquer interprete:
In hoc autem opere praeter ea quae ab ipsis indigenis didici per duodecim
ferme annos quibus in illis regionibus tam Cocincinae quam Tunkini sum commoratus, ab initio magi strum linguae audiens Patrem Franciscum de Pina lusitanum e nostra minima Societate IESV, qui primus e Nostris linguam illam
apprime calluit, et primus sine interprete concionari eo idiomate caepit. (Rhodes
16S1a: [VI-VII])
[No entanto, nesta obra, [registo] alem do que aprendi com os pr6prios indlgenas durante os quase 12 anos em que vivi nessas regiiies da Cochinchina e
tambem de Tonquim, ouvindo desde 0 principio 0 mestre da lingua, 0 Padre
Francisco de Pina, Portugues da nossa pequenissima Sociedade de Jesus, que foi
o primeiro entre nos a conhecer excelentemente aquela lingua, e 0 primeiro a
come~ar a pregar nessa lingua sem interprete.]

Rhodes acrescenta ainda que ele tambem usara as obras de dois outros
padres da Companhia de Jesus, os portugueses Gaspar do Amaral, SJ
(1594-1646)2 e Antonio Barbosa, SJ (1594-1647)'. Eles tinham escrito os dicio1.

Francisco de Pion naseeu oa Guarda, entre 1585 e 1586. Entrou no Companhia de Jesus nos 19
aDos e passou varios aDOS estudando no Coiegio de Macau. Foi aluna de Joao Rodrigues ~TC;UZUJI,

com quem desenvolveu as suns competencias Unguisticas. Chegou DO Vietname por ChAm Pa
(HQi An, conhecido como .Faifo» entre as Portugueses) em 1617, e faleceu tragicamente apenas
aita anos mais tarde (15 de dezembro de 1625) no porto do Rio Him, em Da Nang (.Turam» or
«:Turao» para os Portugueses) na costa do centro-suI do Vietname, com cerca de 40 anos de
idade, enquanto tentava resgatar uns passagciros em perigo (Jacques 2002: 24-27).
2. Gaspar do Amaral nasceu em Corvaceira, distrito de Viseu, no norte de Portugal, em 1594, foi
ordenodo sacerdote da Componhia de Jesus em 1622 e, no ano seguinte, partiu para umn missao
no Japiio, tendo inicialmente permnnecido em Macau. Foi 0 Provincial dos Jesuitns no Japiio e
na China e Reitor do Coiegio de Macau, onde conheceu 0 Padre Jono Rodrigues ClTc;uzu». Morreu
num naufragio em frente ailhn de Hainan, no suI do China (26 de fevereiro de 1646), com certl
de 52 anos de idade (MourOo 2012: 54-6.).
3. Antonio Barbosa nnsceu em Arrifann do Sousa, Pennfiel, distrito do Porto, em 1594; entrou nl
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Patris Gasparis de Amaral et Patris Antonii Barbosae, qui ambo suum composuerant dictionarium, iIle a lingua Annamitica incipiens, hic a lusitana, sed immatura
uterque morte nobis ereptus est. Vtriusque ego lucubrationibus usus, latinam
etiam Iinguam Eminentissimorum iussu Cardinalium addidi, quae, praeter alia
commoda, usui sit ipsis indigenis ad Iinguam latinam addiscendam. hoc nostrum
fuit intentum (... J. (Rhodes 1651a: [VII])
[... usei tambem as obras de outros padres da mesma sociedade, especialmente do
Padre Gaspar do Amaral e do Padre Antonio Barbosa, que ambos tinham composto 0 seu diciomirio, aquele come~ando com a lingua anamita, este com a portuguesa; mas a sua morte prematura resgatou-os de entre nos. Utilizando os trabalhos de ambos, acrescentei ainda a lingua latina por ordem dos Cardeais mais
Eminentes, a qual, aJem de outras vantagens, deve ser utilizada pelos proprios
indigenas para aprender a lingua latina. Este foi 0 nosso objetivo.]
Com efeito, principalmente depois das investiga~oes de Roland Jacques
(2002, 2004 e 2012), parece ser hoje consensual entre os especialistas internacionais que foi efetivamente Francisco de Pina 0 criador do sistema de
romaniza~ao (ortografia baseada nos carateres latinos) do idioma vietnamita,
atraves da influencia de Joao Rodrigues «T~uzu», semelhan~a do que este
havia feito para 0 Japones. Gaspar do Amaral, Antonio Barbosa e Alexandre
de Rhodes «apenas» desenvolveram e melhoraram 0 metodo. Tambem recentemente Otto Zwartjes (20l1: 291) reconheceu que
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Most likely, Alexandre de Rhodes was mainly responsible for the Latin version of this dictionary, but the linguistic data were based on the work of Barbosa
and do Amaral. Since the Portuguese original has been lost, it is impossible to say
to what degree Alexandre de Rhodes contributed to this project, whether by
adding, changing, or eliminating linguistic data which were collected by the PorCompanhia de Jesus em 1624, vinjou para a Goa e Macau, e colaborou com Gaspar do Amaral nn
versiio portuguesa do dicionario anamita (Zwartjes 2011: 291), Em 1635, ensinou no colegio de
Macau e, entre 1636 e 1642, residia em Tonquim. Hii noticias de sua estadia em Macau em 1644
(Monrao 2012: 59, nota 16), oode se sentiu mal e «foi enviado para urna cura para Goa, oode
morreu em 1647» (Jacques 2002: 30, nota 36).
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tuguese. Whatever the contributions of his predecessors may have been, he has
been credited with perfecting the Romanization system used in his work, of which
the foundations still remain today in Vietnam.
E Fidel Gonzalez Fernandez (2011: 299) corrobora a mesma perspetiva
De Rhodes aprovech6 este trabajo pionero de sus compaiieros, pero su cre.
dito mayor es de haber perfeccionado aquelsistema que dura hasta hoy (... J. Este
tipo de escritura se ha ido mejorado por obra de misioneros y cat6licoslocales, y
fue reconocido como escritura nacional a finales delsiglo XIX. La alfabetizaci6n
de la lengua vietnamita fue un trabajo colectivo de los misioneros jesuitas donde
se ve tambien el talento de Alexandre de Rhodes.

CONCLusAo

o nueleo de obras atras referido, ainda que fragmentario, oferece uma
imagem panoramica em rela<;ao anumerosa produ<;ao, manuscrita e impressa,
da Iinguistica missionaria participada pela lingua portuguesa ou elaborada,
quase sempre, por missionarios portugueses ou estrangeiros pertencentes ao
Padroado Portugues. Ela resultou do contacto interlinguistico entre as diferentes linguas dos diferentes povos. Muita desta produ<;ao escrita esta ainda
por estudar e 0 menos abonatorio para quem se deveria preocupar com este
espolio e 0 facto de algumas publica<;oes nao se encontrarem, ainda, catalogadas nem se saber ao certo do seu paradeiro. No entanto, a disponivel e, em
todo 0 caso, suticiente para avaliar a dimensao desse convivio interlinguistico
que abrange a dicionariza<;ao de Iinguas tao distantes como 0 Malaio, 0 Japenes, 0 Chines, 0 Vietnamita, 0 Tamil, 0 Concani, entre outras, e sua interpreta<;ao, que implicava 0 conhecimento de Iinguas com outras tradi<;oes de
escrita. Todo este trabalho ticou a dever-se a generosidade de missionarios,
religiosos e seculares, especialmente jesuitas, franciscan os, dominicanos e
beneditinos. Poderao citar-se os nomes dos padres Henrique Henriques,
SJ (1520-1600), Tomas Estevao, SJ (1549-1619), Joao Rodrigues «T<;uzu», SJ
(1562-1633), Francisco de Pin a, SJ (1585/1586-1625), Gaspar do Amaral,
SJ (1594-1646), Antonio Barbosa, SJ (1594-1647) eAlexandre de Rhodes, SJ
(1593-1660), entre muitos outros que merecem justa lembran<;a. Esta a<;ao
civilizadora dos missionarios, sobretudo dos missionarios jesuitas portugueses, como refere Telmo Verdelho (2008: 20),
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Documentos historicos, como cartas dos missionarios e relatorios anuais,
mostram a existt~ncia de muitas obras religiosas e linguisticas em varias linguas nativas, como, por exemplo, catecismos, cartilhas, livros, manuais de
conversa<;:ao, dicionarios e gramaticas. Infelizmente, a maioria deles (ainda)
se encontra perdida. Em especial na Asia, a presen<;:a dos missionarios portugueses ou estrangeiros ao servi~o do padroado portugues foi muito importante, mesmo antes da cria"ao da diocese de Goa (1533). Com a cria"ao da
Diocese de Malaca (Malasia) em 1558 e da Diocese de Macau (China) em 1576,
a presen"a portuguesa foi mais acentuada no Extremo Oriente, em particular
naMalasia, China, Japao enos paises vizinhos, principalmente nos territorios
que atualmente pertencem ao Vietname (Cochinchina), TaiHindia (Siao) e
Singapura.
No que diz respeito especificamente ao Vietname, a sua primeira descri~o aconteceu ainda no seculo XVI da autoria de frei Gaspar da Cruz, OP (ca.
1520-1570) no livro Tratado em que se contam muito por extenso as cousas
da China (l~vora 1570). No entanto, as primeiras descri"oes linguisticas foram
devidas ao grupo que Roland Jacques chamou de jesuitas pioneiros, especialmente aos padres jesuitas Francisco de Pina, Gaspar do Amaral, Antonio Barbosa e Alexandre de Rhodes. E esta atualmente estabelecido entre os estudio505 mundiais que foi 0 portugues Francisco de Pina 0 criador da romaniza"ao
do Anamita ou Tonquinense (hoje chamado Qu6c ngfr), influenciado pelo
Padre J oao Rodrigues «T"uzu». Gaspar do Amaral, Antonio Barbosa e Alexandre Rhodes desenvolveram e melhoraram 0 metodo.
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