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Desde o impulso dos trabalhos pioneiros sobre a historiografia
linguística portuguesa de, entre outros autores, Maria Leonor
Carvalhão Buescu, Amadeu Torres ou Telmo Verdelho, nos
últimos 30 anos tem-se assistido, em Portugal, a um inegável
desenvolvimento desta área da linguística no que se refere aos
estudos publicados, às edições dos textos metalinguísticos e à
consolidação desta disciplina nas unidades de investigação. O
presente volume considera-se que é mais uma manifestação
desta progressão. Nele, analisam-se, de diferentes vertentes,
objetos, ideias e formas linguísticas numa perspetiva histórica.
Ana Paula Banza, tendo como base a história das ideias
ortográficas, analisa a tensão entre a variação e a ortografia da
língua portuguesa, caraterizando esta como língua pluricêntrica;
Maria do Céu Fonseca, Ana Alexandra Silva e Fernando Gomes
estudam as ideias sintáticas em gramáticas de português como
língua estrangeira, publicadas no século XIX e destinadas a
um público francófono; Maria Helena Pessoa Santos analisa
a descrição sintática do verbo ser em gramáticas da língua
portuguesa do século XIX; Rogelio Ponce de León aborda de
forma sumária as ideias linguísticas nas gramáticas latinas
de António Pereira de Figueiredo e Luís António Verney;
Sónia Duarte, por fim, estuda, nos textos metaortográficos e
metagramaticais até à primeira metade do século XIX, o papel da
língua castelhana na descrição da formação, em português, do
plural dos substantivos e adjetivos terminados em ditongo nasal.

