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RESUMO

Esta pesquisa investiga o processo de institucionalização do ensino da língua portuguesa no 

Brasil,  de 1757 até 1828, mediante  a análise e interpretação da legislação portuguesa e 

brasileira referente ao ensino de línguas, bem como do compêndio Arte da grammatica da  

língua portugueza, de Antônio José dos Reis Lobato. Servirão de base para este trabalho 

alguns pressupostos teóricos da história das disciplinas escolares (CHERVEL, 1990), da 

história  cultural  (CHARTIER,  2000;  ANDERSON,  2008;  HÉBRARD,  2000),  da 

linguística histórica (AUROUX, 1992; BUESCO, 1969; HUE 2007), da história do livro 

didático  (CHOPPIN,  2004)  e  da  historiografia  educacional  (OLIVEIRA,  2010; 

CARVALHO, 1978; ANDRADE, 1978).  O recorte cronológico justifica-se pelo seguinte: 

em 1770, publicou-se a gramática pombalina de Reis Lobato, oferecida a José Sebastião de 

Carvalho e Melo e indicada pelo Alvará de 30 de setembro do mesmo ano. Quanto a 1828, 

explica-se por ser este o ano da indicação do compêndio gramatical  de Reis Lobato no 

Brasil através da Lei de 30 de abril de 1828, que aprova os estatutos da Casa Pia e Colégio 

de São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia. 

PALAVRAS-CHAVE:  reformas  pombalinas;  ensino  de  línguas;  língua  portuguesa; 
gramática histórica; história da educação.



ABSTRACT 

This  research  investigates  the  process  of  institutionalization  of  teaching  of  Portuguese 

Language in Brazil from 1757 to 1828, through the analysis and interpretation of Brazilian 

and Portuguese legislation related to the language teaching,  as well as the compendium 

Arte da grammatica da língua portugueza, of Antonio José dos Reis Lobato. The basis for 

this work will be some assumptions theoretical of history of school subjects (CHERVEL, 

1990), of cultural history (CHARTIER, 2000; ANDERSON, 2008; HEBRARD 2000), of 

historical linguistics (AUROUX, 1992; BUESCO, 1969; HUE 2007), of history of textbook 

(CHOPPIN, 2004) and of educational  historiography (OLIVEIRA, 2010; CARVALHO, 

1978; ANDRADE, 1978). The chronological cut is justified by the following: in 1770, it 

was published the grammar of Reis Lobato offered to José Sebastião de Carvalho e Melo 

and indicated by the Decree of September 30 of the same year. In respect to 1828, it is 

explained because this was the year of the indication of grammatical compendium of Reis 

Lobato in Brazil through the Law of April 30, 1828, that approved the statutes of the Casa 

Pia and Colégio de São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia.

KEYWORDS:  reforms of  Pombal;  language  teaching; portuguese  language;  historical 

grammar; history of education.
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INTRODUÇÃO  

Assiste-se, no século XVIII, em várias partes da Europa, à ascensão de ministros 

imbuídos  do  espírito  iluminado,  cujo  principal  objetivo  era  trazer  para  sua  nação  o 

progresso. Defendiam que o seu tempo estava “destinado a substituir, a mudar, a negar tudo 

o que recebeu do passado” e construir uma nova sociedade fundamentada nos princípios da 

razão, da individualidade e do absolutismo, que começam a dar os primeiros sinais na Idade 

Moderna (FÉRRER, 1998, p. 10).

Nesse sentido, Prússia, Áustria, Espanha, Rússia, Portugal, entre outras nações do 

continente europeu, iniciaram seus projetos de reforma, sobretudo no ensino, objetivando 

iluminar  os  súditos  do  seu  Reino.  Em  Portugal,  esse  desejo  de  alcançar  as  nações 

esclarecidas  intensificou-se  depois  da  volta  de  Sebastião  José  de  Carvalho  e  Melo  da 

Áustria,  onde exercera  a função de embaixador.  Esse período certamente  influenciou  o 

embaixador português no seu projeto de reforma educacional, uma vez que este propunha a 

renovação do método de ensino de línguas mediante a aprendizagem da língua materna, 

saber que foi instituído como obrigatório nas escolas públicas austríacas durante o tempo 

em que esteve nessa nação como representante de Portugal.

  Ao chegar a Portugal, logo foi promovido a membro do Gabinete de José I, onde 

se tornou conhecido como um dos principais responsáveis pelas reformas em várias esferas 

da sociedade lusitana dessa época. Apesar de alguns intelectuais portugueses, já no período 

quinhentista, discutirem sobre o ensino da sua “língua de berço” nas escolas, essa prática 

não se  tornou comum em Portugal  até  o  século  XVIII,  momento  no qual  se  iniciou  o 

processo  de  institucionalização  da  língua  portuguesa  como  nacional  e  como  um saber 

escolar,  através  de  uma  série  de  projetos  expressos  em  peças  legislativas  que 

compreenderam não só  a  nação  lusitana,  mas  também seus  domínios,  especialmente  o 

Brasil.  

Diante disso,  esta pesquisa busca investigar  o processo de institucionalização do 

ensino da língua portuguesa no Brasil, um dos objetivos específicos dos seguintes projetos: 

A Legislação  Pombalina sobre  o  ensino de  línguas:  suas  implicações  na  educação 

brasileira  (1757-1827)  e A Escola o Estado e a Nação: para uma História do Ensino 



                                                                                                                                                                          11

das Línguas no Brasil (1757-1827) do grupo de pesquisa História do Ensino das Línguas 

no Brasil1, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo Oliveira. O primeiro projeto financiado 

pelo  CNPq  (processo  n.º  400822/2008-3)  e  o  segundo  pela  FAPITEC/SE  (edital 

FAPITEC/SE/FUNTEC n.º 07/2008- 2).

Diferentemente  do  projeto  ao  qual  está  filiado,  este  trabalho  tem como  recorte 

cronológico os anos de 1770 e 1828, 1770 foi o ano não só da publicação do compêndio 

objeto de estudo dessa pesquisa,  Arte da Grammatica da Língua Portugueza, de Antonio 

Jose dos Reis Lobato, mas também o da sua indicação através do Alvará de 30 de setembro 

do mesmo ano. Quanto a 1828, justifica-se por este ter sido o ano no qual tal compêndio foi 

aconselhado novamente no Brasil através da Lei de 30 de abril de 1828, que aprova os 

estatutos da Casa Pia e Colégio de São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia. 

Nesse  regulamento,  indicou-se  também  o  Cathecismo  romano  de  Montpellier, 

manual de doutrina cristã, recomendado na mesma peça legislativa em que fora a Arte da 

Grammatica da Língua Portugueza, para a aprendizagem da leitura e da escrita. Sublinha-

se a presença de Antonio Pereira na lista de livros que os professores podiam escolher para 

“uso nos differentes ramos de ensino” na lei de 1828 que, apesar de não constar no Alvará 

de 1770, foi  um dos colaboradores  do Ministério  de D. José I na reforma da instrução 

pública desse período, cuja obra Colecçaõ das palavras familiares Portuguezas, e Latinas  

fez parte da nova bibliografia para o ensino da língua latina a partir da publicação em 1759 

da “Instrucção para os  professores de Grammatica  Latina”.  Além desse compêndio,  no 

Alvará publicado nesse mesmo ano, o Novo Methodo da Grammatica Latina de sua autoria 

foi inserido como uma das referências para o ensino do latim, mostrando, assim, que a 

relevância  desses compêndios  sobreviveu à derrocada do governo de Sebastião José de 

Carvalho e Melo em 1777 e ultrapassou as delimitações geográficas de Portugal.    

A década que se seguiu à publicação do Alvará de 1759, documento que tornou a 

educação razão de Estado, foi um período de “consolidação e ampliação das reformas” 

nesse setor. Pode-se dizer que houve um processo de estatização dos livros e compêndios 

escolares, pois estes deixaram de estar sob o controle da Inquisição e passaram para os 

1 O  grupo  História  do  Ensino  das  Línguas  no  Brasil  disponibiliza  no  site 
http://sites.ufs.br/antigos/grupos/gphelb/ a legislação referente ao período quatro delas analisadas 
neste trabalho e dicionários, compêndios de história literárias, historiográficos, de língua francesa, 
de latina e de portuguesa inclusive a Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de Reis Lobato, 
objeto dessa pesquisa. Obras literárias e os pressupostos teóricos do grupo.

http://sites.ufs.br/antigos/grupos/gphelb/
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cuidados do Estado Português a partir de 1768, mediante a criação da Real Mesa Censória, 

que se tornou responsável pelo julgamento do que seria “aceitável para o público leitor 

português” (MAXWELL, 1996, p. 99-100). Daí o interesse em analisar a gramática de Reis 

Lobato,  pois  este foi  o primeiro compêndio gramatical  de língua portuguesa,  depois de 

instituída a Real Mesa Censória em Portugal, dentro dos objetivos traçados pelo Gabinete 

de José I.

Explica-se a escolha da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de Reis Lobato 

como objeto de estudo também por esta ter sido dedicada a José Sebastião José de Carvalho 

e Melo, ministro e Secretário de Estado da Repartição dos Negócios do Reino na época da 

publicação  do  compêndio,  como  indica  a  sua  primeira  página.  Tal  alusão  não  ficou 

circunscrita  a  esta  folha,  pois, em seu  prefácio  e  introdução, Reis  Lobato  faria  vários 

elogios aos feitos do então ministro português, principalmente os que estavam relacionados 

ao reconhecimento da língua portuguesa como um saber necessário a todos os portugueses 

que ignoravam a sua importância em detrimento do latim. Identifica-se, assim, com base na 

leitura  da  parte  introdutória  do  compêndio,  o  mecenato  pombalino  na  produção  dessa 

gramática, evidenciando a sua vinculação às políticas educacionais desse governo. 

A  partir  desses  pressupostos,  esta  pesquisa  buscou  investigar  como  a  Arte  da 

Grammatica  da Lingua Portugueza  de Reis  Lobato  insere-se no contexto das reformas 

pombalinas, relacionando esse compêndio gramatical ao processo de institucionalização da 

língua portuguesa como nacional e ao desenvolvimento desse saber escolar em Portugal e 

no Brasil. Para tanto, antes da análise da legislação educacional do período sobre o ensino 

de  línguas  e  da  gramática,  priorizou-se  a  leitura  de  algumas  obras  da  historiografia 

educacional referente às reformas pombalinas: Carvalho (1978) – Reformas Pombalinas da 

Instrução Pública –; Andrade (1978) – A reforma pombalina dos estudos secundários no 

Brasil –; Teixeira (1999) – Mecenato Pombalino e poesia neoclássica; Oliveira (2010a) – 

Gramatização e escolarização: contribuições para uma história do ensino das línguas no  

Brasil  (1757-1827);  Falcon  (1993)  –  A  Época  Pombalina e  Oliveira  (2010b)  –  A 

LEGISLAÇÃO  POMBALINA  SOBRE  O  ENSINO  DE  LÍNGUAS:  suas  implicações  na  

educação Brasileira (1757 – 1827), obra que compila textos de vários autores que versam 

sobre o assunto,  debruçando-se sobre diversos objetos,  tais  como dicionários  (SOUZA, 

2010),  gramática  (BARBOZA,  2010)  e  (LEMOS,  2010),  legislação  (SANTOS,  2010), 
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(OLIVEIRA, 2010) entre  outros estudos.  Utilizamo-nos também,  para esta pesquisa,  de 

estudos  do  campo  da  história  das  disciplinas  escolares  (CHERVEL,  1990),  da  história 

cultural  (CHARTIER,  1996;  ANDERSON,  2008;  HÉBRARD,  2000),  da  linguística 

histórica (AUROUX, 1992; BUESCU, 1969; HUE 2007) e da história do livro didático 

(CHOPPIN, 2004). 

 Estruturamos a pesquisa em três capítulos. No primeiro, “As gramáticas e o ensino: 

o  caso  da  língua  portuguesa”,  explicamos  a  origem  do  saber  metalinguístico  e  suas 

implicações no processo de gramatização e dicionarização, considerando esse fenômeno em 

Portugal e  as discussões dele  decorrentes,  mediante  a análise  de dois textos  publicados 

junto com as gramáticas de João de Barros (1496 – 1570) e Pero de Magalhães Gandavo 

(1540 – 1580), no século XVI: Diálogo em Louvor em da Língua Portuguesa e Diálogo em 

Defesa da Língua Portuguesa. Analisamos, ainda nesse capítulo, o Verdadeiro Método de 

Estudar, publicado em 1746, de Luís Antônio Verney, pedagogista que propôs um projeto 

de renovação cultural, a partir do seu contato com pensamentos de vários intelectuais da 

época, para Portugal, principalmente através do reconhecimento da língua portuguesa como 

objeto de ensino, considerada, até então, apenas mais uma entre tantas línguas vulgares.   

No capítulo II, fizemos uma análise do discurso educacional na legislação expedida 

no período recortado pela pesquisa, observando, sobretudo, os elementos que contribuíram 

para reconhecer a maioridade da língua portuguesa, em detrimento do latim, bem como os 

que deram subsídio para a produção de compêndios gramaticais. Nesse sentido, realizou-se 

o levantamento dos Alvarás de 1757, 1759, 1770, 1772 e das leis de 1827 e 1828. No caso 

da peça legislativa emitida em 1828, é fundamental para comprovar a hipótese da pesquisa, 

ou  seja,  que  as  reformas  pombalinas  imprimiram  mudanças  no  contexto  educacional 

brasileiro, visto que, ao citar a gramática dedicada a Sebastião José de Carvalho e Melo 

como referência, este documento dá indicativos de que a circulação da Arte da Grammatica 

da Lingua Portugueza de Reis Lobato não se restringiu a Portugal e nem à época em que o 

ministro português esteve na administração.

 Ressalta-se, nesse segundo capítulo,  a análise do Alvará de 1770, uma vez que 

nessa  peça  legislativa  não  só  se  proíbem  alguns  compêndios  gramaticais  de  serem 

utilizados pelos mestres, como também os substitui pelo compêndio Arte da Grammatica 
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da Lingua Portugueza de Reis Lobato, o qual se tornou de uso obrigatório nas classes de 

ensino de língua. Assim, os professores de gramática latina teriam que utilizá-la durante 

seis meses e, somente depois, os discípulos poderiam começar a aprender a língua latina, 

antes uma prioridade. 

No  último  capítulo,  iniciamos  com  a  investigação  sobre  a  autoria  da  Arte  da 

Grammatica  da  Lingua  Portugueza,  uma  vez  que  muitos  pesquisadores,  sobretudo 

Assunção  (1997), defendem que  Antonio  José  dos  Reis  Lobato  não  era  mais  que  um 

pseudônimo de um dos deputados da Real Mesa Censória. Acrescente-se a isso, a análise 

do prefácio da Arte no qual estão impressas não apenas as intenções da instituição da língua 

portuguesa como conteúdo de ensino e como elemento para expressar o gênio nacional, 

mas, também, como um instrumento para propagar os feitos do então ministro Sebastião 

José  de  Carvalho  e  Melo,  prática  que  Teixeira  (1999)  caracterizou  como  mecenato 

pombalino. 

Além  desses  elementos,  observou-se  as  críticas  aos  gramáticos  anteriores  à 

publicação  da  Arte,  sobretudo,  aos  pertencentes  a  Companhia  de  Jesus, como  Manuel 

Álvares.   Analisou-se também os  pareceres  da Real  Mesa Censória  que colocavam em 

dúvida as regras ortográficas seguidas por Reis Lobato. Quanto aos aspectos pedagógicos, 

considerando as críticas feitas por Reis Lobato aos gramáticos portugueses que abalizavam 

os preceitos da sua língua mediante aos da gramática latina, a exemplo de Roboredo, fez-se 

uma comparação  entre  a  Arte  de Antonio  José  dos  Reis  Lobato  e  o  compêndio  Novo 

Método de Gramática Latina de António Pereira de Figueiredo. Comparação que mostrou a 

forte semelhança no que se refere aos conceitos e às estruturas. Atentou-se, assim, para a 

recepção da Arte de Reis Lobato, ou seja, sua circulação, algo que pode ser medido tanto 

pelas  suas  reedições  quanto  pelas  suas  referências  e  indicações  na  legislação  ou  nos 

discursos especializados sobre a matéria.

Outro aspecto que foi levado em conta é a relevância do compêndio gramatical Arte 

da Grammatica de Lingua Portuguesa, de Antonio José dos Reis Lobato, do ponto de vista 

de sua representação social, dos agradecimentos, dedicatórias, notas do autor ou do editor, 

projeto gráfico, imagens e demais elementos internos do livro, pois estas são as principais 

pistas para se chegar às implicações e aspectos culturais e políticos da institucionalização 

da língua portuguesa como saber escolar,  uma vez que seus elementos  pedagógicos  ou 
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metodológicos se apresentam de modo mais explícito nas atividades e exercícios propostos 

ou no prefácio ou introdução, quando os há. 

Neste trabalho, convencionou-se destacar o nome de obras com itálico. No caso de 

palavras estrangeiras, letras e títulos de artigos, utilizou-se aspas. Quanto aos autores e aos 

intelectuais  da  época  mencionados,  tentou-se,  sempre  quando  encontradas  as  datas  de 

nascimento e morte, situá-los dentro do recorte cronológico a que pertenceram. A respeito 

da ortografia utilizada para a escrita do nome do autor da Arte da Grammatica da Lingua 

Portugueza, conservou-se a que se encontra na capa do seu compêndio na edição de 1770.
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CAPÍTULO 1 - AS GRAMÁTICAS E O ENSINO: O CASO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA

O pensar sobre os saberes linguísticos teve início antes mesmo da cultura escrita, 

com as  tradições  orais.  Este  conhecimento  é  classificado  como epilinguístico,  ou saber 

adquirido de forma inconsciente através do uso. De modo diverso, o saber metalinguístico – 

que  explica  o  funcionamento  da  própria  linguagem  –  só  se  tornou  possível  com  o 

surgimento  da  escrita,  entendida  como  a  primeira  revolução  tecnológica  do  mundo 

moderno. Mas, apesar de esta lembrar a existência de um corpo de regras, não teria sido 

suficiente para “produzir espontaneamente uma reflexão sobre a natureza da linguagem”. 

Assim, a sistematização das línguas teria começado com a organização de listas de palavras 

e atingiu seu ponto mais elevado com o processo de gramatização (AUROUX, 1992, p. 22). 

Nesse  sentido,  a  gramatização,  segundo  autor  referido,  foi  o  resultado  dessa 

primeira  tentativa  de  classificação  das  palavras  por  meio  de  listas  de  vocábulos, 

posteriormente denominadas de dicionário. Tal como a gramática, os dicionários surgiram 

com o  objetivo  de  normatizar  e  instrumentalizar  os  idiomas.  Logo,  percebeu-se  que  a 

classificação de palavras não contemplava as exigências do sistema de escrita, pois este 

requeria  uma  técnica  maior  do  que  o  da  listagem de  palavras  e  do  saber  espontâneo, 

contrariamente de quando havia uma sociedade constituída apenas pela oralidade, em que a 

prática diária entre os falantes de uma língua já era suficiente para dominá-la. 

Fato que mudou a partir do aparecimento da escrita. A esse respeito, Auroux (1992, 

p. 26) explica que as primeiras tentativas de organizar uma gramática são contemporâneas 

ao século V e IV “antes de nossa era”, com a  grammatiké grega.  Esta restringia a sua 

finalidade ao estudo do ler e escrever. Portanto, não tinha a mesma acepção que atualmente 

possui  um  compêndio  gramatical.  Com  este  sentido  teria  sido  uma  construção  dos 

gramáticos  do  Renascimento,  período  em  que  culminou  a  segunda  revolução  técnico-

linguística,  marcada  por  um  processo  de  sistematização  de  línguas  européias  como  o 

francês, o italiano, o espanhol, o inglês e o português (AUROUX, 1992, p. 36-37).
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Tal  acontecimento  resultou  no  século  XVI  em  uma  “gramatização  massiva”, 

consubstanciada não só na organização de dicionários, mas, sobretudo, na elaboração de 

gramáticas  em línguas  vernáculas.  A respeito  da  aplicação  dessa  última  tecnologia  nas 

línguas europeias, tratou-se de uma “endogramatização”, segundo o referido autor, uma vez 

que já era um sistema de escrita. Sendo assim, teriam somente adequado a estrutura do 

latim às  suas  respectivas  línguas  com o  objetivo  de  sistematizá-las  e  aproximá-las  das 

categorias latinas, procedimento conveniente para aqueles que já soubessem o latim e não 

estivessem  aptos  ainda  em  sua  língua  materna,  pois  assim  poderiam aproveitar  o  seu 

conhecimento  para  estudar  a  gramática  das  línguas  vernáculas.   Mais  que  isso,  aos 

iniciantes seriam facilitados os estudos da latinidade, pois os compêndios dos vernáculos 

serviriam  como  introdução  à  aprendizagem  do  latim  (AUROUX,  1992,  p.  79).  Como 

explica Oliveira (2010a, p. 28),

A formalização do ensino de línguas no mundo ocidental, ao relacionar-se 
com  o  desenvolvimento  dos  saberes  metalinguísticos  codificados, 
coincide com o aparecimento das primeiras gramáticas escritas em Latim 
e dedicadas, em sua maior parte, ao ensino da língua latina.

É  também  nesse  século  que  se  assiste  a  outra  mudança  que  contribuiu  para  a 

escolarização dos saberes linguísticos, pois, conforme o mesmo autor, as instituições de 

ensino  adquiriram um posto  maior  sobre  a  educação,  antes  concentrada  nas  mãos  das 

“comunidades e das famílias”. Essas instituições de ensino possibilitaram a organização de 

um sistema escolar,  no qual a função dos mestres  sobre os seus discípulos ficaria  bem 

definida, como também os conteúdos que seriam trabalhados em um local específico, onde 

se  realizariam  as  atividades  de  acordo  com  o  estabelecimento  de  um  tempo  e  da 

“implantação dos planos de estudo e do seu sistema de progressão, ou seriação,  com o 

advento  do  exame,  seriam os  dispositivos  fundamentais  para  a  constituição  da  ‘forma 

escolar’ ou da escolarização” (OLIVEIRA, 2010a, p. 29).

Depois de passar de uma sociedade que se apoiava na oralidade para uma que iria se 

amparar  na  escrita,  atribuiu-se,  com  a  Reforma  Protestante,  mais  uma  finalidade  à 

aprendizagem da leitura e da escrita, pois este movimento reformista conferiu a cada um a 

responsabilidade da sua salvação,  uma vez que somente escutar a palavra não era mais 

suficiente. Todos deveriam agora buscá-la através da leitura da Bíblia Sagrada. Com isso, 
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de acordo com Nóvoa (1991, p. 244), as pessoas passaram a ser responsáveis pela “sua 

própria salvação”. Aumentava-se, a partir de então, o interesse em aprender o sistema de 

escrita nos países em que o protestantismo se destacava, difundido-se posteriormente nas 

nações católicas, pois, diferentemente da Idade Média, período no qual a oralidade ainda 

dominava  o  meio  cultural  erudito  e  popular,  no  século  XVI  essas  duas  manifestações 

começariam a fazer parte do mundo da escrita.

Quanto aos saberes voltados para o ensino de línguas, inicialmente, nos países da 

Europa,  a  gramatização,  nas  palavras  de  Auroux  (1992,  p.  65),  correspondeu  à 

alfabetização.  No  caso  de  Portugal,  João  de  Barros  (1496-1570),  um  dos  primeiros 

gramáticos portugueses, organizou não só um compêndio gramatical  da língua materna, 

mas uma Cartinha  Pera Aprender a ler,  publicada em 1539, e dois diálogos2 intitulados 

Diálogo  em  louvor  da  língua  portuguesa  e  Diálogo  da  Sobeja  Vergonha,  obras  que 

deveriam ser editadas em conjunto, de acordo com o desejo de seu autor. Tal projeto não 

foi materializado naquele ano por seu editor Luís Rodrigues, o qual decidiu publicá-las 

separadamente em quatro volumes e em momentos diferentes (BUESCU, 1969, p. 9).

Outras cartinhas foram escritas antes de 1539. João de Barros, ao escrever a sua, 

objetivava facilitar o processo de alfabetização da língua materna, explicando “os primeiros 

elementos das leteras, em modo de arte memorativa, por mais fàcilmente aprenderem a ler”. 

Depois de dominar a técnica de decodificação das palavras, os discípulos deveriam praticá-

la com a leitura de textos legislativos e dos mandamentos da Igreja, a saber, “o tratado de 

ouvir a missa”. Posto isso, o segundo passo do discípulo, de acordo com as orientações do 

gramático, seria estudar os principais fundamentos gramaticais da língua portuguesa, uma 

vez que esta era a sua língua “mádre e nam madrásta,  mádre e nam ama, nóssa e nam 

alheia” (apud BUESCU, 1969, p. 42-43). Assim, seria menos dificultosa a aprendizagem da 

gramática  grega  e  latina.  Antes  de  conceituar  a  gramática,  João  de  Barros  trouxe,  na 

apresentação do seu compêndio de língua portuguesa, a definição de Cartinha e esclareceu 

que nela as crianças encontrariam todas as sílabas existentes nessa língua e os primeiros 

preceitos para aprender a ler e escrever. Nesse sentido, a Cartinha consistia em um manual 

através do qual as crianças conheceriam as letras e aprenderiam a juntá-las.
2 De acordo com Hue (2007, p. 18) o diálogo “era o gênero que se prestava à discussão de temas da 
atualidade, contemporâneos, e à apresentação de todo tipo de conteúdo”. No caso de João de Barros 
e Pero de Magalhães Gândavo compuseram com o objetivo de “fundamentalmente, louvar ‘a nossa 
linguagem que temos pósta em arte’” (apud BUESCU, 1969, p. 14).
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Uma das preocupações de João de Barros, ao elaborar um material para o ensino de 

língua  portuguesa,  consistiu  na  ordenação  do  conteúdo.  Para  o  gramático,  os  mestres 

deveriam começar do assunto mais simples até alcançar o mais árduo. Essa sistematização 

dos conteúdos visava tornar a compreensão do funcionamento da língua materna maior 

pelos  discípulos.  Por  isso,  o  uso  acentuado  de exemplos  na sua  gramática  tinha  como 

finalidade mostrar como os preceitos gramaticais funcionavam na prática e também passar 

uma formação moral e instruir os discípulos sobre os diversos assuntos e princípios de uma 

boa conduta, além de facilitar a fixação dos conteúdos. Para que a assimilação fosse mais 

proveitosa, o gramático utilizou ilustrações na Cartinha, e, no que se refere à gramática, 

empregou a técnica da repetição de exemplos para que eles ficassem retidos na memória 

dos discípulos (BUESCU, 1969, p.12).

Outro ponto observado foi a organização dos conteúdos para o ensino de língua 

materna,  levando-se em consideração  a  idade dos discípulos.  Nesse sentido,  a  Cartinha 

devia ser utilizada para ensinar as crianças, pois esta seria “o primeiro leite” (BUESCU, 

1969, p. 51). Aos discípulos “de grau secundário”, seria reservada a gramática latina de 

Pastrana3. Cumpre sublinhar que se priorizava o latim não só como conteúdo de ensino nas 

instituições educacionais, mas também no processo de gramatização das línguas, uma vez 

que o latim se constituía em um saber imprescindível para os que cursavam os Estudos 

Maiores e para aqueles que desejavam se dedicar a uma ordem religiosa até o século XVIII. 

Nesse período,  Portugal  presenciou uma série de mudanças  na instrução pública 

com uma  reforma,  sobretudo,  no  ensino  de  línguas,  com a  tentativa  de  materializar  a 

proposta pedagógica já discutida por João de Barros e por outros gramáticos renascentistas, 

quando teve início o processo de gramatização das línguas. No caso do português, esse 

processo  foi  um  importante  instrumento  utilizado  pela  nação  lusitana  para  reviver  a 

grandiosa lição deixada pelos humanistas do quinhentismo, através dos principais autores 

clássicos. Com isso, objetivava-se abrir “aos olhos do estudante os horizontes inatingíveis 

de  uma  cultura  que  se  transformara  no  ideal  de  uma  pedagogia  acatada  em  todo  o 

Ocidente” (CARVALHO, 1978, p. 77). 

3 Juan  Pastrana  publicou  em  1497  um dos  primeiros  compêndios  de  língua  latina  em  língua 
portuguesa –  Compendium Grammatice –, que priorizava o estudos dos aspectos linguísticos em 
detrimento do “interesse filosófico e religioso” (SOUSA, 2003, p. 3).  



                                                                                                                                                                          20

Assim, o fenômeno da gramatização em Portugal teve seus primeiros indicativos no 

Renascimento  com  Fernão  de  Oliveira  (1507-1581),  ao  compor  a  Grammatica da 

Linguagem Portuguesa, publicada em 1536. Cumpre salientar que a gramática nasceu não 

só  para  contemplar  finalidades  estéticas  e  linguísticas,  mas  também  políticas,  como  a 

afirmação de uma soberania dos Estados Nacionais, uma vez que a “consciência linguística 

vai, pois a par com a consciência nacional” (BUESCU, 1969, p. 18). No caso da nação 

lusitana, constata-se isso por meio de outros autores posteriores a Fernão de Oliveira: João 

de Barros e Pero de Magalhães Gandavo (1540-1580), que não se preocuparam apenas em 

compor gramáticas para facilitar a transmissão do conteúdo gramatical da língua materna, 

mas também textos na estrutura de diálogos. O primeiro centrou-se mais em dignificá-la e o 

segundo em defendê-la. No caso do diálogo de João de Barros, seria um complemento para 

o  ensino  da  língua  portuguesa,  o  qual  deveria  ser  trabalhado  pelos  mestres,  logo  que 

terminassem o estudo da gramática. Além desses compêndios de língua, foi publicado nesse 

período  o  tratado  de  Duarte  Nunes  de  Leao  (1530?-1608),  Orthografhia  da  Lingua 

Portuguesa, em 1576. 

 Esse fenômeno denominado de gramatização,  nas palavras de Auroux (1992, p. 

65), é definido como a condição de “descrever e instrumentar uma língua” tendo como 

esteio a gramática  e  o  dicionário.  Antes  do aparecimento  das primeiras  gramáticas  dos 

vernáculos, foram organizados para o ensino dos idiomas europeus tratados de ortografia, 

que não seguiam uma regra universal “na transcrição de uma língua em caracteres latinos”, 

fato  verificado  por  vários  intelectuais  portugueses  no  período  setecentista,  como  Luís 

Antônio Verney (1713-1792), ao afirmar que não se havia alcançado um consenso entre os 

homens doutos na forma de escrever. O mesmo seria reafirmado por Antonio José dos Reis 

Lobato, no prefácio de sua gramática publicada em 1770, no qual o autor explica que, entre 

as diversas formas de escrever a língua portuguesa utilizada pelos seus falantes, escolheu a 

que era mais comum na corte para compor o seu compêndio.

Problemas como este já faziam parte das ansiedades de gramáticos renascentistas, 

ao elaborarem o princípio que deveria  fundamentar  as línguas vulgares.  Apesar  de não 

serem tão minuciosos quanto os latinos, tentavam uniformizar a “anarquia que dominava o 

uso  da  língua  e  da  ortografia”,  por  meio  de  regras  gerais,  pretendendo  conquistar  a 

regularidade do grego e do latim para os vernáculos. Mais que isso, João de Barros, por 
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exemplo,  buscava  encontrar  na  língua  portuguesa  um  instrumento  capaz  de  trazer  o 

reconhecimento de algo característico da Nação Portuguesa, que pudesse torná-la diferente 

de outros reinos. Desse modo, a língua portuguesa, pela primeira vez, seria considerada 

como o “espírito e a alma” do Estado Português (BUESCU, 1969, p.18).

A respeito da língua materna como conteúdo de ensino durante o século XVI, a 

mesma autora explica, utilizando como exemplo Fernão de Oliveira, a existência de alguns 

indícios que levam a acreditar que já se praticava a instrução desse saber, pois as discussões 

sobre a linguagem faziam parte das conversas entre os homens mais cultos. Além disso, 

João de Barros, no Diálogo em louvor da língua portuguesa, dá a entender, nas primeiras 

linhas, que o príncipe tinha iniciado as primeiras aulas de língua portuguesa.  Em outro 

momento, o gramático teceu várias críticas acerca da maneira como os mestres ensinavam 

esse saber. Uma delas  estava  relacionada  ao ensino da língua  latina  como base para o 

ensino da portuguesa.

As Cartinhas também seriam outra evidência de que os mestres ensinavam a língua 

materna nesse período. Depois de aprender a gramática latina, as Cartinhas eram o primeiro 

passo para o discípulo aprender não só os aspectos gramaticais, mas também os estilísticos. 

Quanto  ao  aprofundamento  desse  conteúdo,  seria  desenvolvido  de  acordo  com  a 

“competência  e  do  saber  de  cada  mestre”.  No  que  se  refere  à  gramática  da  língua 

portuguesa, instrumento de ensino através do qual os mestres deviam fundamentar as lições 

depois  das  Cartinhas,  era  compreendida  por  João  de  Barros  como  um  elemento  para 

auxiliar na articulação das palavras nas duas situações, ou seja, na escrita e no contexto no 

qual a comunicação fosse fundamentada na fala (BUESCU, 1969, p.18).

 Assim, pode-se dizer que, no século XVI, o falar e o escrever da língua portuguesa 

passavam por um processo de seleção do que seria considerado certo e errado, construindo, 

com base em João de Barros, as suas primeiras regras gramaticais conforme o “colheito do 

uso, e autoridade dos barões doutos”. Ao dar sua definição de gramática, primeiro conteúdo 

tratado por Barros, o autor prossegue explicando que esta era um “artifício  de palavras 

postas em seus lugares naturais”. Além disso, o autor mostrou a sua necessidade com o 

exemplo do jogo de xadrez, pois, da mesma forma que este, para ter um sentido precisaria 

de leis que o conduzisse, a língua também carecia de leis para o seu bom funcionamento. 
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Por isso os discípulos deveriam aprender a gramática da língua materna, para que pudessem 

louvá-la e defendê-la (BARROS, 1540, p. 2).                  

             

Figura 1 – Página de rosto 1º edição da Grammatica da Lingua Portuguesa de 
João de Barros em 1540.
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1.1. A questão da Língua Portuguesa – antecedentes de Reis Lobato:  O 

Diálogo em Louvor da Língua Portuguesa e Diálogo em Defesa da Língua 

Portuguesa4

A preocupação  com a  valorização  da  língua  portuguesa  como  idioma  capaz  de 

expressar os diversos gêneros textuais desponta no cerne das questões que apresentam os 

primeiros  indícios  de  nacionalidade,  desde  o  século  XVI,  quando  o  Estado  Português 

ambicionava  não só conquistar  novos territórios  e  estender  seu comércio,  mas  também 

disseminar  a língua portuguesa em seus domínios.  Isso pode ser observado na primeira 

estrofe de Os Lusíadas (1572), de Luís Vaz de Camões (1524 (?)-(1580), em que o autor 

reverencia  a  nação portuguesa pelas  suas  conquistas,  e  através  dos diálogos  de autores 

como João de Barros e Pero de Magalhães Gândavo. 

Sabe-se  que, nessa  época,  a  sociedade  passou  por  profundas  transformações  – 

políticas, econômicas, e culturais – advindas do que se denominou Renascimento, período 

caracterizado por  um rompimento  com a tradição  do feudalismo,  que deu início  à  Era 

Moderna, o que não significou a negação do Estado que até então estava instituído. Falcon 

(1993, p. 32, 35) define esse período como de transição, advertindo que o Estado que se 

apresentava não deve ser considerado como “tipicamente feudal, ou já como de natureza 

capitalista”, pois esse período teria sido demarcado por rupturas e continuidades, uma vez 

que “o monarca moderno não deixa de ser ele também um senhor feudal, se bem que o mais 

poderoso de todos os senhores feudais” 

Na  economia,  o  mesmo  autor  explica  que  o  mercantilismo  mudou  seu  perfil 

senhorial para se tornar um mercado nacional unificado, ou seja, houve a nacionalização de 

um sistema econômico com o objetivo de concentrar as decisões nas mãos do monarca e de 

fortalecer os estados nacionais. O autor divide o mercantilismo em três etapas. No que se 

refere  ao século XVI,  ressalta  que  este  momento  está  inserido na  primeira,  na qual  se 

destaca o aparecimento das grandes navegações, movimento que, segundo Auroux (1992, 

4 Os diálogos analisados fazem parte da obra de Sheila Moura Hue, na qual a autora anexou os 
textos de João de Barros e Pero de Magalhães Gândavo com algumas atualizações ortográficas.



                                                                                                                                                                          24

p. 28), seria uma das causas da origem do processo de gramatização, visto que este também 

estaria relacionado com:

a administração dos grandes Estados,  a literarização dos idiomas e sua 
relação com a identidade nacional,  a  expansão colonial,  o proselitismo 
religioso,  as  viagens,  o  comércio,  os  contactos  entre  línguas,  ou  o 
desenvolvimento dos conhecimentos conexos com a medicina, a anatomia 
ou a psicologia.

Ainda de acordo com Auroux (1992, p.  35-36), essa busca da gramatização das 

línguas vulgares culminaria na sua organização, tendo como modelo estrutural os aspectos 

formais do latim e do grego, o que imprimiu mudanças práticas na sociedade. Mais que 

isso, seria responsável pela “primeira revolução científica do mundo moderno”. Ou seja, a 

revolução  científica  e  cultural  do  período  renascentista,  representada  por  nomes  como 

Galileu  Galilei  (1564-1642)  –  com o  desenvolvimento  do  método  empírico  –,  Nicolau 

Copérnico (1473-1543) – com a descoberta da teoria heliocêntrica –, René Decartes (1596-

1650)  –  com a  filosofia  moderna  –  e  Isaac  Newton (1643-1727)  –  destacando-se com 

descobertas no campo da física-matemática, entre outras inovações que marcaram a ciência 

e a cultura dessa época. 

É no Renascimento, portanto, que há uma preocupação entre artistas e escritores em 

retomar valores da Antiguidade Clássica,  inspirando-se em obras literárias e artísticas – 

como a escultura e a pintura – dessa época. Mas cumpre lembrar que, no caso da língua, 

verifica-se uma apropriação das línguas clássicas com acréscimos peculiares de cada nação 

europeia, uma vez que muitos escritores e gramáticos desse período, embora defendessem o 

valor da língua latina e grega, começavam a tomá-las apenas como exemplo e referência 

para aprimorar a sua.

No caso de Portugal, embora alguns humanistas dessa época utilizassem a estrutura 

da  língua  latina  e  a  enaltecessem,  eles  se  recusariam  a  escrever  seus  escritos  e  suas 

gramáticas  nessa língua.  Nasciam a partir  daí  as primeiras investidas  de valorização da 

língua portuguesa, com a publicação de textos literários, seguindo-se a isso o processo de 

gramatização dessa língua e o surgimento dos discursos, já referidos no início deste texto, 

de João de Barros e Pero de Magalhães Gândavo, que publicaram compêndios de língua 

portuguesa, respectivamente  Gramática da Língua Portuguesa e  Regras que Ensinam a 
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Maneira de Escrever e  Ortografia da Língua Portuguesa.   Os dois autores anexaram aos 

compêndios dois diálogos, o primeiro, no seu prefácio, apresentou  O Diálogo em Louvor 

da Nossa Linguagem, e o último em sua introdução, incorporou O Diálogo em Defesa da 

Língua Portuguesa.

Nesse período marcado  por  embates  entre  os  que defendiam a superioridade  da 

língua castelhana e os que advogavam a favor de uma língua portuguesa, são escritos os 

diálogos, que representaram as primeiras manifestações para a institucionalização da língua 

portuguesa, centrando-se no seu engrandecimento e defesa. Os primeiros acreditavam que o 

castelhano era mais nobre e expressivo que o português, sendo este apenas sua ramificação, 

enquanto os defensores da língua portuguesa, a exemplo de João de Barros, sustentavam 

que  o  português  estava  mais  próximo  do  latim,  possuía  um  número  de  palavras 

significativo, além de uma “sonoridade agradável, capacidade de exprimir idéias abstractas, 

possibilidade de formação de novos vocábulos” (BUESCU, 1969, p. 14).

Em seu diálogo, professava João de Barros que a língua portuguesa possuía maior 

similitude com o latim não só em vocábulos,  como também na ortografia.  Ao citar  um 

verso escrito em latim que louvava a Nação Portuguesa,  tentava provar a uniformidade 

entre as duas línguas, afirmando serem as duas tão parecidas que, ao se fazer a leitura em 

latim,  ele  seria  compreendido  como  se  em  português  estivesse.  Posteriormente,  o 

personagem que representa no diálogo seu filho exemplifica essa assertiva ao explicar para 

o pai – João de Barros – que, em uma das suas primeiras lições de latim, custou a acreditar 

que o texto estava nesta língua,  tal  era sua semelhança  com o português,  que somente 

chegou à essa compreensão depois de levar várias “palmatoriadas” (apud HUE, 2007, p. 

48).

No  entanto,  quando  foi  publicado  o  poema  Os  Lusíadas,  em  1572,  muitos 

lamentaram o fato de ele não ter sido escrito em latim, referindo-se à língua do seu autor 

com adjetivos como “áspera”, “pobre”, “ignorada” e “bárbara”. João de Barros, ao defender 

a língua portuguesa, argumentava que esta possuía “majestade para coisas graves e uma 

eficácia baroil” (apud HUE, 2007, p. 48). No que se refere às línguas próximas ao latim, 

João de Barros salientou que, embora o francês e o italiano possuíssem semelhanças com o 

latim, os dois seriam idiomas femininos, diferentemente do português, que se caracterizava 

por ser forte, másculo e honesto como sua nação e, por isso, digno de expressar todos os 
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gêneros de escritura. Além de João de Barros, Hue (2007, p. 26) destaca, nesse projeto em 

defesa da língua portuguesa,  a presença do poeta Antônio Ferreira (1528-1569), que se 

recusaria a escrever em outra língua que não fosse a portuguesa, e do humanista Antônio 

Pinheiro  ((?)–1582),  que  discordava  daqueles  que  atribuíam  à  língua  portuguesa  a 

incapacidade de expressar a epopeia heroica por seu caráter grosseiro.  

 O castelhano, por seu turno, já havia conquistado o  status de língua de cultura. 

Nesse  sentido,  o  português,  para  ser  reconhecido  como  língua  civilizada,  precisava 

competir não somente com o latim, língua universal, mas também com o castelhano, idioma 

utilizado  por  alguns  escritores  portugueses,  que  a  consideravam  mais  aceita  entre  a 

comunidade de leitores da época. Este tema deu origem ao Diálogo em Defesa da Língua 

Portuguesa,  de Gândavo que, em 1574, veio a complementar o trabalho de João Barros, 

uma vez que este se preocupou mais em exaltar a língua portuguesa, enquanto o primeiro 

objetivava, sobretudo, defendê-la daqueles que não aceitavam a sua soberania como língua 

que pudesse ser utilizado por autores portugueses. 

Para afirmar a língua portuguesa não só como nacional, mas também para sobrepô-

la ao espanhol, imprimiram-se várias obras de autores portugueses que escreviam na língua 

denominada de bárbara pelo círculo letrado da época, iniciando-se o processo de construção 

do  cânone  de  autores  portugueses.  A  expressão  disso  é  Luís  Vaz  de  Camões,  poeta 

português que, dois anos antes da publicação do Diálogo em Defesa da Língua Portuguesa, 

expressara, na sua epopeia Os Lusíadas, o liame entre a difusão da língua, do império e da 

religião, ao relatar que Portugal iria expandir a Fé e o Império (CAMÕES, 2005, p. 25). 

Hue (2007, p. 26) faz referência a autores como Sá de Miranda (1485-1558), Garcia de 

Resende  (1470-1536),  Diogo  Couto  (1542-1616),  entre  outros,  que  contribuíram  para 

afirmação da língua portuguesa. 

A correlação entre língua e império também esteve presente em João de Barros no 

Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem, quando o autor relatou que os “doutos barões”, 

como Carlo Magno e César, ao vencer as nações bárbaras, subordinavam prontamente os 

povos  vencidos  à  sua  língua,  antes  mesmo  que  ao  império.  Assim,  ao  conquistar  um 

território, não permitiriam que os povos bárbaros se expressassem em outra língua que não 

fosse  a  latina,  convalidando  a  força  de  seu  império.  Nesse  sentido,  João  de  Barros 

acreditava que o império se constituía através da imposição da sua língua, como a história 
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romana  confirmava,  uma  vez  que não foram os  escritos  que deixaram este  império  na 

memória e tornaram viva a sua vitória, mas a sua língua (apud HUE, 2007 p. 53). 

Tendo  como  testemunho  a  história  romana,  João  de  Barros  mostra  a  seu  filho 

Antônio a importância de seguir o exemplo dos latinos, pois a língua resistira ao tempo e 

por  meio  dela  seria  possível  plantar  os  preceitos  da  fé  e  os  costumes  da  civilização 

portuguesa.  No  Diálogo  em  Louvor  da  Nossa  Linguagem,  Antônio  complementa  esse 

pensamento afirmando que é melhor “deixar na Índia este nome, mercadoria, que trazer de 

lá veniaga, cá é sinal de ser vencedor e não vencido” (apud HUE, 2007, p. 54). Nasceria 

então,  a partir  da ação colonizadora e exploratória das nações europeias,  o que Auroux 

(1992, p. 49) define como “A Velha correspondência uma língua, uma nação”.

Cumpre  lembrar  que,  no  período  quinhentista,  Portugal  já  se  destacava  perante 

outras nações por suas conquistas e desbravamentos de lugares até então desconhecidos. 

Todavia, era preciso afirmar sua soberania que, para João de Barros, autor da época, seria 

possível  através  da  propagação  cultural  e  da  fé  cristã.  Nesse  processo,  verifica-se  a 

importância do nacionalismo linguístico para os objetivos expansionistas de Portugal, uma 

vez  que  a  língua  emerge  como  uma  peça  fundamental  para  civilizar,  evangelizar  e 

cristianizar  outros  povos.  De  acordo  com  Hue  (2007,  p.  12-13),  em outras  nações,  o 

segmento letrado também estava envolvido na “defesa da língua nacional como idioma da 

cultura do Renascimento, e na ilustração das línguas vulgares através da incorporação dos 

novos  vocábulos  da  imitação  dos  clássicos  latinos  e  gregos”.  Assim,  o  pensamento 

humanista em torno da língua estava atrelado a um projeto para civilizar,  evangelizar e 

expandir a econômia.

Havia,  nesse  momento,  a  preocupação,  entre  os  autores  renascentistas,  em 

normatizar as línguas tidas como vulgares, algo considerado impensável pelos letrados da 

Idade Média. O processo de gramatização das “línguas vulgares” aproximou-as do latim, ao 

seguir  o  modelo  da  gramática  dessa  língua,  organizando-se  em um conjunto  de  regras 

rigoroso que não levava em consideração as demais possibilidades encontradas nas línguas 

modernas. Aos poucos, a língua materna saiu do espaço familiar e comercial,  conforme 

Hue (2007), e conquistou o seu lugar no mundo letrado, com a produção de compêndios 

que a explicavam. 
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Em 1536, é  publicada  a  primeira  gramática  da língua  portuguesa,  de autoria  de 

Fernão  de  Oliveira  (1507-1581),  em que  o  autor,  no  Prólogo,  expressava  o  desejo  de 

expandir a língua portuguesa nas suas possessões, assim como os romanos fizeram. Quatro 

anos  depois,  em 1540,  é  editada  a  gramática  portuguesa  de João de Barros,  em que o 

gramático  apresentava,  na  introdução,  o  Diálogo  em  Louvor  da  Nossa  Linguagem.  O 

diálogo tinha como propósito elementar  enaltecer  a língua portuguesa.  Nesse momento, 

Portugal  vivenciava  um  período  de  grande  efervescência  com  relação  às  conquistas 

portuguesas, diferentemente do que seria expresso por Gândavo posteriormente. Logo no 

início,  João  de  Barros  expunha  a  conversa  entre  dois  interlocutores  que  mostravam  a 

importância  de  ensinar  o  português,  ao  dizer  que  até  mesmo o  príncipe  dedicava-se  a 

aprender esta língua. 

Com esse discurso,  o  autor  referido  defendia  que  era  preciso  educar  o  príncipe 

falando a língua portuguesa, criticando, assim, o ensino em voga na época, que tinha como 

prioridade o estudo da gramática latina. No seu diálogo, João de Barros apresenta-se como 

um dos personagens, que seria o pai, com a função de guiar em direção ao caminho da 

verdade,  através  de  uma  conversa  coloquial,  mas  com um estilo  elegante,  e  seu  filho 

Antônio, que figura como seu discípulo. Durante a conversa com Antônio, João de Barros 

sugere  uma reformulação  pedagógica  no ensino  de  língua  portuguesa,  em que  o  aluno 

tivesse primeiro o contato com os fundamentos gramaticais desta e somente depois teria 

contato com as regras da gramática latina. 

Seu filho, ao contar a experiência que tivera no tocante ao ensino da gramática da 

língua latina, confessava que somente conseguiu aprendê-la depois de seu pai ensiná-lo a 

gramática da língua portuguesa. Com esse conteúdo, aprendeu o que não havia conseguido 

em quatro anos de estudo da gramática da língua latina. Outro ponto discutido no diálogo é 

o  desconhecimento  dos  mestres  no  que  se  refere  à  língua  portuguesa.  João  de  Barros 

mencionou  que  este  ofício  muitas  vezes  era  ocupado  por  pessoas  que  não  tinham  o 

conhecimento  necessário  para  ensinar.  Ao  tratar  desse  assunto,  denunciava  a  falta  de 

critério  na  seleção  dos  mestres,  afirmando  que  até  mesmo  em  profissões  como  a  de 

sapateiro  havia  um cuidado na  escolha,  diferentemente  da  profissão  de mestre  na qual 

“qualquer idiota e não aprovado em costumes de bom viver” poderia ensinar os meninos 

em uma escola (apud HUE, 2007, p. 55). 
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A esse respeito, Nóvoa (1991, p. 245-246) descreve duas categorias de mestres, uma 

de docentes que ensinavam nas escolas do campo e outra nas cidades. No caso da primeira, 

apesar  de  ter  se  caracterizado  pela  ausência  de  uniformidade  quanto  ao  pagamento,  a 

contratação  desses  profissionais  estava  sempre  subordinada  ao  controle  das  entidades 

eclesiásticas, instituições que, embora contratassem os mestres para funções relacionadas 

ao ensino, confiariam a eles obrigações bem distantes da instrução, como as de “secretário 

da administração municipal, dar corda ao relógio”, além de auxiliar o pároco nas atividades 

diárias da Igreja, da agricultura e da produção de artesanato. Quanto ao perfil dos mestres 

da cidade, pode-se dizer que era mais diversificado, pois a quantidade de instituições de 

ensino nessa região destacava-se por ser bem maior. Nesse sentido, havia “mestres leigos; 

sociedades de caridade e de beneficência; mestres que ensinam na casa de pessoas bem 

colocadas; congregações religiosas” que se dedicavam não só a ensinar a doutrina cristã, 

mas também a leitura.

Para unir estas atividades em uma só, o instrumento pedagógico aconselhado por 

João de Barros, para os mestres ensinarem seus discípulos, foi o catecismo. Os textos de 

tabeliães  comumente  utilizados  até  então  nas  primeiras  lições  de  leitura  deveriam,  de 

acordo com o autor, ceder lugar ao catecismo. Este se transformou, nas palavras de Oliveira 

e  Corrêa  (2006,  p.  40),  em metodologia  para  o  ensino-aprendizagem  da  língua  e  dos 

preceitos religiosos, funcionando “como guias para aqueles que ensinavam aos aprendizes 

as orações e os elementos principais  da doutrina,  sob a forma de perguntas e respostas 

alternadas”.

João  de  Barros  argumentava,  utilizando-se  de  nomes  da  história  romana  como 

Marcos Túlio (106 a.C. – 43 a. C.), Júlio César (100 a. C. – 44 a. C) e Tito Lívio (59 a. C. – 

17 a. C.), que o empenho para aprender a língua portuguesa não devia ser considerado uma 

tarefa pleonástica, pois se o discípulo for bem “doutrinado nela levemente o serás em as 

alheias”. Assim, o princípio pedagógico que foi bem sucedido com gregos e latinos repetir-

se-ia  com os  portugueses  se,  do mesmo modo  que os  romanos,  partissem primeiro  do 

ensino de sua própria língua para os demais idiomas. Isso facilitaria a aprendizagem dos 

discípulos das noções do que “era nome, e quantas qualidade e figuras tinha, os tempos e 

modos do verbo e todas as partes que regem e são regidas, com os mais acidentes e regras 
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que a língua latina tem” (apud HUE, 2007, p. 52). Dessa forma, era preciso lapidar a língua 

portuguesa, como os romanos fizeram com o latim em relação ao grego.

Surge, desse modo, com os gramáticos renascentistas, a discussão ou a polêmica de 

não só sistematizar as línguas vulgares, mas também dignificá-las, objetivando reconhecê-

las como conhecimento tão indispensável para a vida dos discípulos e dos homens doutos 

quanto a latina, pois a aprendizagem da língua materna alargaria a capacidade daqueles que 

a ela se dedicassem. Preocupavam-se eles com a elaboração de uma gramática moderna. 

Diferentemente da especulativa da Idade Média, a qual estava relacionada a línguas antigas, 

a gramática moderna devia explicar a língua do falante, transformando-a em instrumento de 

soberania do Estado-Nação.  Nesse sentido, as duas finalidades que orientavam a criação da 

gramática moderna eram “a codificação e a dignificação das línguas vulgares” (BUESCU, 

1969, p. 19). 

Tal  empreendimento  não  teria  êxito  significativo  nesse  momento  histórico, 

ressurgindo na época setecentista, com a reforma da instrução pública idealizada durante o 

período  pombalino,  representado  pelo  reinado  de  D.  José  I,  que  tinha  como  ministro 

Sebastião  José  de  Carvalho  e  Melo  (1699-1782),  o  qual  se  tornaria  conhecido  para  a 

historiografia como Marquês de Pombal. Nessa administração, vislumbrava-se construir um 

projeto de modernização do Estado Português que compreendia vários setores da sociedade, 

como  o  econômico,  o  político,  o  militar  e,  sobretudo,  o  educacional.  Neste  último, 

destacam-se as diretrizes  para o ensino das línguas, uma vez que estas concretizaram a 

constituição  de uma identidade  linguística  não só em Portugal,  como também em seus 

domínios, algo que, como fora aludido, já se pretendia dois séculos antes.

Ainda no século XVI, Pero de Magalhães Gândavo, no seu Diálogo em Defesa da 

Nossa Linguagem, apresentava  o  diálogo de  um português,  Petrônio,  que  expressava  a 

preeminência da língua portuguesa, e de Falêncio, um espanhol, que por sua vez defendia a 

superioridade  da  sua  língua.  Os  nomes  dos  personagens  não  foram  escolhidos 

aleatoriamente. Seu autor, de acordo com Hue (2007, p 79), desejava expressar, no caso de 

Petrônio, a força da língua portuguesa, e no que se refere a Falêncio, tencionava não só 

mostrar a fragilidade do espanhol face ao português, mas também o caráter duvidoso do 

pensamento  desse  personagem,  uma  vez  que,  em  latim,  Falêncio  significa  falsidade, 
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mentira.  Para cada argumento trazido por Falêncio contra o valor da língua portuguesa, 

Petrônio rebatia convertendo-o em uma qualidade.

A primeira pergunta lançada no diálogo parte de Petrônio, que buscava entender os 

motivos que levaram a atribuir à língua portuguesa adjetivos tão grosseiros. Ao responder a 

pergunta, Falêncio explicava que uma das razões do desmerecimento da língua portuguesa 

era o fato de esta ter admitido um excessivo número de acréscimos ao seu léxico de vários 

povos conquistados, o que a transformou em uma língua não polida, repleta de vocábulos 

de origem bárbara, distanciando-se, assim, do latim. 

Em resposta, Petrônio, ao defender a língua portuguesa, expôs que a maior parte dos 

vocábulos  dessa  língua  era  de  origem  latina  e  as  poucas  palavras  incluídas  foram  o 

resultado do contato  com outros  povos dentro  de um processo evolutivo  necessário  de 

refinamento da língua portuguesa, pois, apesar de esses vocábulos pertencerem a línguas 

diversas,  “são mais  próprios e acomodados para significarem aquilo  que queremos  que 

outros que haja em nenhuma língua” (apud HUE, 2007, p. 69). A esse respeito, Buescu 

(1969) explica que, para os gramáticos renascentistas, a influência das línguas dos povos 

conquistados é tida como enriquecimento da língua nacional, ressaltando também que, para 

João de Barros, esta seria como superstratos5. 

Gândavo esclarece ainda que a língua portuguesa, depreciada pelos castelhanos, não 

estaria mais em uso, pois estes denominavam de rude e tosca a linguagem que outrora era 

utilizada  em  Portugal  e  que  só  seria  utilizada  em  algumas  localidades  do  reino,  que 

conservaram o latim corrupto. Assim, argumentava Gândavo que não haveria mais razão 

para macular a língua portuguesa, visto que, já tendo sido melhorada pela “necessidade de 

exercitarem esta língua em vários negócios, cada vez a foram mais apurando, descobrindo 

nela outros vocábulos” (apud HUE, 2007, p. 69).                         

Percebe-se que o texto de Gândavo trata de uma contenda que não se restringia ao 

campo linguístico, mas também perpassava por questões políticas e econômicas. Enquanto 

Portugal já não era mais a nação cantada por Camões,  a Espanha ainda conservava um 

lugar  de  destaque  no  cenário  político-econômico  europeu.  Tornava-se  forçoso  então 

5 No artigo intitulado “O português do Brasil questões de substrato, superstrato e adstrato”, Garcia 
(UERJ) apresenta definições de superstrato de vários linguistas. Entre eles Martinet, que explica 
que superstrato é o “conjunto de elementos linguísticos trazidos por uma língua vinda do exterior 
que  coexistiu  algum  tempo  com  a  língua  local”.  Disponível  em: 
http://www.filologia.org.br/soletras/4/07.htm 

http://www.filologia.org.br/soletras/4/07.htm
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defender o espaço lusitano no contexto que se apresentava. A esse respeito, Falcon (1993) 

esclarece  que,  por  volta  de  1549,  vinte  cinco anos  antes  da impressão  do  Diálogo em 

Defesa da Língua Portuguesa,  a  nação lusitana  evidenciava indícios  de uma crise  que 

eclodiu com as mudanças tanto na metrópole quanto nas relações coloniais, depois da união 

das coroas ibéricas.                                                

Nesse momento, como se disse, a Espanha encontrava-se em uma posição político-

econômica mais favorável que Portugal. No que se refere à questão linguística, na Espanha 

o castelhano era a língua predominante como meio de comunicação entre  os falantes e 

como instrumento de composição dos escritores espanhóis, que já não se utilizavam com 

tanta frequência do latim para escrever suas obras. Diferentemente de Portugal, em que a 

língua latina continuou com um espaço expressivo entre os homens doutos. O castelhano, 

por sua vez, conquistou o lugar de segunda língua entre esse grupo. 

Assim, escritores e poetas, como Gil Vicente (1465(?)-1536(?)) e Jerônimo Corte 

Real  (1530(?)  –  1588)  exemplificam  essa  afirmação,  pois  escreveram  suas  obras  em 

castelhano, embora fossem portugueses, imprimindo cada vez mais o alcance do castelhano 

não só nos seus escritos, mas também na oralidade dos lusitanos. É importante grifar que 

esses  dois  autores  não  aparecem  na  lista  de  autores  elaborada  por  Gândavo  a  serem 

seguidos,  o  primeiro  não só por  ser  um autor  bilíngue,  mas  também por  ter  um estilo 

voltado para um público mais popular, e o segundo por não estar dentro da classificação 

concebida pelo gramático de homens de bom juízo, ou seja, que não tinham reconhecido o 

valor da língua portuguesa.

Frente a essa conjuntura que se apresentava do bilinguismo, Gândavo lançou-se em 

defesa da língua portuguesa, utilizando-se do critério que alicerçou o Diálogo em Louvor 

da Nossa Linguagem,  de João de Barros, para defender e afirmar a soberania da língua 

portuguesa, a saber: sua afinidade com o latim. A diferença é que Gândavo, no Diálogo em 

Defesa da Língua Portuguesa, não mais se deteve a questões atreladas à excelência ou à 

nobreza  da  língua  portuguesa,  mas  tentou  interferir  no  avanço  da  língua  castelhana  e 

reivindicou, através dessa disputa, a hegemonia da língua lusitana entre escritores e falantes 

portugueses.

Gândavo renovaria o seu argumento, para defender o prestígio da língua portuguesa 

com relação  ao  castelhano,  ao  afirmar  que,  na  língua  portuguesa,  havia  conformidade 
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fonética  e  ortográfica  entre  nomes  e  verbos  que  estavam  ligados  em  seus  aspectos 

semânticos. Exemplificou o que defendia ser uma impropriedade da língua castelhana, ao 

fazer analogia entre os verbos olhar (português) e “mirar” (espanhol). O primeiro possuía 

correspondência com o radical do seu substantivo olhos, o que não acontecia com “mirar”, 

verbo  cujo  substantivo,  “ojos”,  que  denomina  o  órgão  responsável  por  esse  sentido, 

contrariava a lógica proposta pelo gramático português, que sugeriria o vocábulo “miros”. 

Não havia,  assim,  uma semelhança ou correspondência  no castelhano entre duas 

palavras, que estavam unidas por um sentido e separadas pela ortografia. Conclui o autor 

essa provocação certificando que tais disparates não faltavam à língua castelhana, mas não 

enumeraria  todos  para  não  cair  na  prolixidade.  Além desse  deslize,  dentro  da  mesma 

resposta, Gândavo mostrava que essa língua sofria de um dos males que seus defensores 

acusavam o idioma português, ou seja, a pobreza de vocábulos, e tentava provar, através de 

algumas palavras próprias ao português, que não teria sinônimo na língua castelhana que 

fosse  capaz  de  expressar  o  sentido  de:  “jeito,  saudade,  lembrança,  praguejar,  enxergar, 

agasalhar, etc” (apud HUE, 2007, p. 70). Dessa forma, dar a entender o autor português que 

o  adjetivo  pobre  caberia  mais  ao  castelhano  do  que  ao  português,  em  face  dessa 

comprovada ausência de vocábulos 

Terminada a fala de Petrônio, Falêncio inicia a sua, reconhecendo a engenhosidade 

do seu adversário  –  seria  este  o  primeiro  “xeque mate”  do português,  e  questiona  sua 

apreciação no que se refere à delicadeza, a excelência e gravidade dessa língua, visto que 

todas as nações se aborrecem ao entrar em contado com ela, ao que Petrônio explica ser, a 

razão desse desprezo, a inveja e a dificuldade de se aprender a língua portuguesa. Este fato 

seria então uma prova de sua supremacia, pois quanto mais laboriosa a conquista maior o 

seu mérito.  Diante disso, mais uma vez Falêncio tentava demonstrar a superioridade do 

castelhano, pois esta seria uma língua acessível a todas as nações, o que a tornava mais 

estimada,  e  o  português  confirmava  ser  o  que  já  havia  sido  dito:  grotesca  e  tosca, 

adicionando-se aos adjetivos aludidos “escabrosa”. À semelhança do argumento de João de 

Barros, Gândavo observava que o esforço em aprender a língua portuguesa não era em vão, 

uma vez que facilitava a apreensão das línguas de todas as nações.

Mais uma vez, Petrônio foi reconhecido pela sua genialidade por seu desafiante, ao 

ter sublinhado a habilidade dos portugueses em assimilar línguas estrangeiras, argumento 
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do qual Falêncio não discordava e ainda ratificava a afirmação do seu adversário, admitindo 

que eram muitos os portugueses em Castilha e na Itália com uma habilidade natural para 

falar tanto o castelhano ou italiano. Mas observava que essa facilidade não estaria ligada 

somente  à língua,  e  sim à  su naturaleza,  y  no a la  disposición  de su lengua.  Petrônio 

discordava, ao explicar que a música e não a habilidade que tornava um músico talentoso, 

seguindo na mesma lógica a relação entre língua e a habilidade para sua aquisição, uma vez 

que a desenvoltura dos portugueses para aprender línguas estrangeiras não era suficiente 

para aproveitar “seu bom engenho” (apud HUE, 2007, p.72). Nesse sentido, a língua era 

responsável  pelo  “bom  engenho”  dos  portugueses,  e  não  o  contrário.  Gândavo,  nesse 

momento do diálogo, tece uma crítica aos portugueses por não acreditarem no engenho da 

sua língua. Através do discurso de Petrônio, o autor ressaltava que os lusitanos utilizavam a 

língua  de  diferentes  impérios,  fato  não  corriqueiro  em outros  reinos,  que,  ao  invés  de 

negarem a sua língua e permitirem que outras nações a censurassem, enalteciam-na.  

Posteriormente, Petrônio citaria alguns nomes de homens de bom juízo, pois estes 

teriam engrandecido a língua portuguesa ao empregarem-na em suas obras.  Dentre eles 

estariam Francisco Sá de Miranda (1481-1558), Frei Heitor Pinto (1525(?)-1584(?)), João 

de Barros (1496-1570), Lourenço de Cárcere, Francisco de Moraes (1500(?)-1572), Jorge 

Ferreira, Antonio Pinto, Luis de Camões (1524(?)-1580), Diogo Bernades (1520(?)-1605), 

Antônio Ferreira (1528-1569). Ao elogiar a língua portuguesa, Petrônio se utilizava dos 

autores  aludidos.  Assim,  Gândavo  instituiu  o  primeiro  cânone  de  autores  da  língua 

portuguesa, ao elegê-los como exemplo a ser seguido. Apresentada a referência de poetas, 

prosadores e historiadores, Petrônio destacou as qualidades que eram comuns a todos, tais 

como “um estilo tão excelente e natural e acomodado a esta nossa língua” (apud HUE, 

2007, p.74). Desse modo, seu desafiante foi compelido a mudar de opinião e reconhecer a 

injustiça de atribuir à língua portuguesa a incapacidade de expressar nobre e elegantemente 

qualquer estilo. 

Nesse momento, aproveitou Petrônio para indicar a leitura do compêndio de João de 

Barros, publicado antes de Gândavo, para que Falêncio conhecesse não só a majestade da 

língua portuguesa, mas também sua filiação. Cumpre lembrar que o Renascimento trouxe à 

tona questões referentes à gramatização dos vernáculos e à origem das línguas, uma vez 

que, se de um lado, destacou-se por ser 
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um  empreendimento  intelectual  que  não  tem  nenhum  equivalente  no 
mundo  Greco-latino:  de  outro,  no domínio  das  ciências  da  linguagem, 
trata-se incontestavelmente do território o mais marcado pela mitologia, 
no caso o da tradição bíblica judaico-cristã (AUROUX, 1992, p. 90).

Constata-se essa afirmação de Auroux (1992) com o estudo da obra de João de 

Barros,  através  do  Diálogo  em  Louvor  da  Língua  Portuguesa, na  parte  aludida  por 

Petrônio, pois procurava o autor investigar a origem das línguas, observando alguns mitos e 

a contenta entre gregos e hebreus, em que os dois povos buscavam defender a suas línguas 

como oriundas da língua de Adão. Ao dissertar sobre a história descrita na Bíblia da Torre 

de Babel, conclui que a língua de Adão deixou seu legado em todos os idiomas, sendo que 

o  mesmo  vocábulo  adquiriu  um significado  diferente  em cada  língua.  Assim,  João  de 

Barros considerou o hebraico,  o  latim e o grego as primeiras  línguas,  chamando-as  de 

“princesas do mundo”, pois delas teriam derivado o italiano, o espanhol e o francês. Porém, 

a língua portuguesa era filha unicamente do latim. 

Percebe-se então que Petrônio tomou o gramático João de Barros para defender a 

língua portuguesa e, desse modo, legitimar seu discurso. Além de João de Barros, Petrônio 

utilizou-se do Mestre André de Resende (1498-1578) para provar o valor linguístico do 

português e sua perfeição,  uma vez que este teria constatado que a língua dos romanos 

“com pouca  corrupção  deixa  de  ser  latina”,  tornado-se  a  língua  portuguesa.  Mostrava, 

assim, que não havia muitas mudanças no léxico português, o que a aproximava da língua 

latina.  Fato  improvável  de  acontecer  com o castelhano,  pois  esta  língua  se  distanciava 

muito mais, no que se refere ao vocabulário, do latim, visto que esse idioma tomou, de 

acordo  com  Petrônio,  emprestado  um  número  expressivo  de  palavras  da  língua  que 

denomina como língua arábia, de tal modo que forneceu a esta língua castelhana um caráter 

de “linguagem imperfeita, e mais corrupta do que vós dizeis que a nossa é” (apud HUE, 

2007, p.74, 75).

Estabelecer-se-ia  então,  nesse  período  de  constituição  das  nações,  um clima  de 

disputa  em  meio  às  mudanças  que  ocorriam  no  cenário  europeu  no  que  se  refere  ao 

comércio, às conquistas territoriais e à religião – com a Reforma e a Contra Reforma. Tudo 

isso vai ocasionar uma “luta entre elas, o que se traduz, ao final, por uma concorrência, 

reforçada porque institucionalizada, entre as línguas” (AUROUX, 1992, p. 49). Ainda no 



                                                                                                                                                                          36

mesmo parágrafo,  o  autor  salienta  a  associação,  nesse  momento,  entre  língua  e  nação, 

asseverando que, ao se afirmarem como Estados, as nações “[...] vão fazer da aprendizagem 

e do uso de uma língua oficial uma obrigação para os cidadãos”. 

No tocante aos compêndios gramaticais desses dois humanistas, verifica-se que a 

gramática de João de Barros se voltaria para os aspectos mais filosóficos e especulativos da 

língua,  ao  apresentar  um projeto  pedagógico  do  ensino  da  língua  portuguesa  para  um 

público  mais  versado  e  ao  ilustrar,  segundo Hue  (2007,  p.  20),  “a  primeira  gramática 

portuguesa  nos  moldes  do  Renascimento”.  Diversamente,  Gândavo  organizou  o  seu 

compêndio em um estilo simples, um manual para evitar os erros tanto na fala como na 

escrita. Seu objetivo consistia em diminuir o descompasso entre a primeira e a segunda, 

dirigindo-se a um público que ignorava o funcionamento da língua latina e as classificações 

gramaticais e não tinha uma representatividade financeira. A respeito da simplicidade dos 

seus  escritos,  Gândavo,  em  uma  de  suas  crônicas,  publicada  em 1576 –  História  da 

província Santa Cruz –,  chamava atenção para o seu estilo de escrita, ao dizer que não 

seguiria o modelo dos “eloquentes oradores”, pois seu texto não contaria com a presença 

dos “epítetos preciosos”.  

Ao final do Diálogo em Defesa da Nossa Linguagem, os dois oponentes, depois de 

terem apresentado o que seria considerado por eles como lacunas de cada língua, afastando-

as do latim, enumeraram uma série de palavras que conservavam a sua origem latina, com 

nenhuma ou com alguma corrupção tênue. A idéia parte de Falêncio, como um dos últimos 

recursos  para  vencer  a  disputa,  o  qual  seria  retrucado  com  a  mesma  sistemática  por 

Petrônio, que, por sua vez, também teria como instrumento uma lista com muitos vocábulos 

portugueses que mantinham uma semelhança com as palavras latinas.  Em seguida, conta 

um acontecimento em Paris no qual alguns homens de nações diferentes propuseram um 

embate de questões relacionadas à língua, que provaria a sua similaridade ao latim. Das 

línguas que estavam na disputa, enquanto os representantes dos idiomas de diversos reinos 

procuraram na língua latina palavras próximas aos vocábulos da sua língua para elaborar 

um  verso,  somente  com  a  portuguesa  foi  possível  criar  cerca  de  dez  a  doze  versos 

utilizando palavras desta sem diferenciar-se do latim. Comprovar-se-ia, dessa forma, sua 

perfeição concernente não só ao castelhano, mas às línguas de diversas nações, “que por 

todas as vias é ela mais polida e delgada que a vossa” (apud HUE, 2007, p.77).
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Fâlencio, ainda duvidoso e não convencido da superioridade da língua portuguesa, 

contestou,  com seu último argumento,  que a habilidade de compor versos não era uma 

razão para dignificar o idioma português nem torná-lo mais perfeito do que as línguas de 

outros  reinos,  pois  versos  podiam  ser  escritos  em  castelhano,  assim  como  em  outras 

línguas. Tal argumento foi facilmente desconstruído por Petrônio, que discordou do seu 

oponente,  ao exemplificar  com o mesmo verso utilizado para provar  a  proximidade  da 

língua portuguesa com o latim por João de Barros vinte quatro anos antes, no Diálogo em 

Louvor da Língua Portuguesa.  Com base nesse verso, Petrônio explicou que, embora a 

composição em versos pudesse ser comum a todas as línguas, somente a portuguesa teria a 

perfeição a ponto de o leitor não conseguir identificar se são utilizados vocábulos de sua 

língua ou da latina. Falêncio, utilizando o seu idioma o castelhano reconheceu mais uma 

vez a  genialidade  de seu adversário em enaltecer  tão bem “las cosas de su naturaleza” 

(apud HUE, 2007, p. 78). O remate do diálogo acontece sem rancores. Os desafiantes o 

finalizam como bons amigos, apesar de a disputa não ter sido empatada e sim vencida por 

um deles, como se pode inferir da fala de Petrônio:

                                 Dessa maneira, senhor Falêncio, já que contra minhas razões não tendes 
mais  que arguir,  e  o  campo fica  por  meu,  demos  por  concluída nossa 
questão, que isto é tarde, e vão-se fazendo horas. Por isso não me detenho 
mais,  ficai-vos  embora  que  outro  dia  nos  veremos  (apud  HUE,  2007, 
p.78).  

No século XVII, não há muitas discussões no que se refere à supremacia da língua 

portuguesa, pois esta não era um instrumento utilizado pelos jesuítas para instruir nem para 

converter  os povos indígenas,  uma vez que esse grupo religioso não tinha interesse em 

difundir  o  português,  mas  sim  em  normatizar  a  língua  do  colonizado  para  que  assim 

pudesse  persuadi-lo  e  convertê-lo  para  o  cristianismo  através  do  seu  próprio  sistema 

linguístico.  Foi  exatamente  isso  que  aconteceu  quando  José  de  Anchieta  (1534  -1597) 

esteve na América Portuguesa, pois seu objetivo maior não consistia em ensinar a língua 

portuguesa,  mas  em  converter  os  índios  ao  cristianismo,  uma  vez  que  estava  mais 

preocupado  em  acatar  as  determinações  do  papado  do  que  em  atender  os  anseios 

expansionistas de Portugal. Dessa maneira, a educação sobre a qual os jesuítas passaram a 

concentrar-se estava abalizada no ensino de latim, para os filhos da elite colonial, seguindo 
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o  Ratio  Studiorum6 e,  no  caso  dos  indígenas,  visavam  cristianizá-los  através  da 

alfabetização em sua própria língua. Foi por não seguir as orientações do estado lusitano no 

que se refere à priorização dos seus interesses que a Companhia de Jesus deixou de ser 

responsável pela educação nas colônias, como veremos. 

1.2.  Verney: um precursor da legislação pombalina

O ponto de partida deste tópico é compreender a distinção entre Ilustração e século 

XVIII,  uma  vez  que  o  período  setecentista  caracterizar-se-ia  unicamente  como  uma 

demarcação  cronológica,  pois  nesse  momento,  na  Europa,  aconteciam  varias  outras 

manifestações que expressavam características atípicas à ilustração, como a subjetividade 

em detrimento da racionalidade. Tais pensamentos se diferenciavam em diversos pontos da 

Ilustração, que se definiu por ser “uma ideologia na qual se afirma as principais categorias 

da sensibilidade intelectual do século XVIII: cultura, civilização, progresso, educação da 

humanidade” (FALCON, 1993, p. 100). 

A Ilustração seria, então, um sistema de valores, uma mentalidade de intelectuais ou 

homens de letras que pensavam na felicidade da humanidade e na razão – coluna basilar 

desse  movimento  –,  que,  por  sua  vez,  não  deve  ser  compreendida  como  desligamento 

completo da religião. Com efeito, o ideário que norteou a Ilustração não baniria a fé do 

cenário  europeu,  mas  a  revestiria  do  antropocentrismo,  da  racionalidade  peculiar  ao 

humanismo e da

fé na perfeição e na ordem do mundo, valorização da natureza, otimismo, 
confiança. É de um cristianismo ilustrado que se trata agora, no qual a fé 
em Deus é a condição para a virtude e a felicidade. O anticlericalismo, tão 
associado em geral às Luzes, é um fenômeno basicamente católico e mais 
político até do que propriamente religioso (FALCON, 1993, p. 97-98). 

6 De acordo com Julia (2001, p. 20),  o Ratio Studiorum foi um plano de estudos elaborado pelos 
jesuítas cuja edição final de 1599 determinou os métodos pedagógicos dos colégios até 1773, ano da 
supressão definitiva da Companhia de Jesus. Nesse último texto do Ratio Studiorum “é estabelecida 
uma hierarquia de funções e de poderes especializados, que se imbricam uns nos outros segundo 
uma arquitetura complexa, mas precisa”. Sublinha-se também que o Ratio definia-se de acordo com 
as classes “os  autores a serem estudados,  partes da gramática  a serem aprendidas,  exercícios a 
serem feitos”.
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Além dessa diferenciação de Ilustração e do momento em que esta ideologia está 

inserida,  outro  fato  que  se  destacou  nessa  época  foi  o  despertar  de  uma  consciência 

européia, ao que Falcon (1993, p. 92) nomeia de “nascimento de uma Europa”. Surgiu com 

isso um sentimento de superioridade em relação às outras partes do mundo, que deviam 

submeter-se a essa nova forma de pensar e a esse novo modo de vida motivado pela cultura 

francesa, uma vez que a França emergia como núcleo produtor de uma cultura responsável 

pela civilização, que imprimiria nas outras nações europeias a ideia de progresso. 

Pode-se dizer, assim, que, nesse momento, houve um processo de aculturação da 

Europa  dentro  da  perspectiva  francesa,  que  resultou  em uma  uniformização  cultural  e 

mental,  da qual participou somente “uma parcela diminuta, a minoria dos instruídos ou, 

pelo menos, alfabetizados, do conjunto das sociedades europeias” (FALCON, 1993, p. 93). 

Ou  seja,  era  um  movimento  idealizado  por  intelectuais  que  omitia  a  maior  parte  da 

população. Embora houvesse essa imagem de unidade europeia, havia uma separação entre 

uma Europa central e uma periférica, a primeira representada, sobretudo, pela França, de 

onde emanavam os principais ideários do movimento caracterizado pela Ilustração, os quais 

seriam transmitidos às nações periféricas, como Portugal.

Consciente da sua situação de defasagem em relação aos países centrais da Europa, 

Portugal, influenciado pela mentalidade iluminista que imperava na sociedade européia da 

época, produziu uma série de medidas que tencionaram, por meio de uma série de projetos 

e leis, alcançar uma sintonia com as nações civilizadas e recuperar a Nação Portuguesa, que 

padecia com os problemas econômicos e desejava voltar a ser o império de outrora, ao se 

transformar “[...] numa metrópole capitalista a exemplo do que a Inglaterra já era há mais 

de um século” (RIBEIRO, 2003, p. 35).  

Assim,  nascia  o  discurso  pombalino,  o  qual,  embora  reconhecesse  o  seu  atraso 

perante  outras  nações,  não se colocava  em uma posição de inferioridade,  uma vez que 

prometia retomar a gloriosa nação lusitana de Camões, que obteve destaque muito antes 

que todas elas. Nesse sentido, o Alvará publicado em 1757, analisado posteriormente neste 

trabalho, induz o leitor a pensar que a condição não tão favorável vivenciada em vários 

setores por Portugal seria culpa dos jesuítas, pois este grupo religioso tinha impedido o 

progresso, o caminhar da nação (OLIVEIRA, 2010b, 40).  
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Nesse momento, foram escritas duas obras que objetivavam propagar e convencer 

aos  leitores  de  que  essa  afirmação  era  verdade:  Dedução Cronológica  (1767)  e  o 

Compêndio Histórico  (1771), documentos  que  trazem  um  diagnóstico  da  situação  da 

Universidade  de Coimbra,  antes  da reforma de 1772,  e a  ideologia  política  pombalina. 

Inventar-se-ia a partir de então não só uma justificativa para os males de Portugal, mas uma 

tradição que buscava no passado uma perfeição não mais presente, que Falcon (1993, p. 

103) explica ser “O sentimentalismo romântico, encarado com freqüência como situado nas 

fronteiras  da  Ilustração,  além  dos  limites  da  razão,  em decorrência  do  seu  gosto  pela 

natureza e pelo passado e sua estima pela fantasia e pela exaltação”.

 Influenciado pela filosofia ilustrada, dois séculos depois dos diálogos de João de 

Barros  e  Gândavo  em  torno  da  supremacia  da  língua  portuguesa,  Sebastião  José  de 

Carvalho e Melo foi convidado por D. José I para assumir a administração do seu governo 

como Secretário dos Negócios do Reino em 1755, ano do terremoto de Lisboa, – função 

que lhe garantiu amplos poderes –, possibilitando a tomada de uma série de medidas que 

deram  à  sua  gestão  o  adjetivo  de  despotismo  esclarecido.  Sua  administração  foi 

caracterizada  pelo  arrefecimento  do  controle  da  aristocracia  no  regime  político  e  pela 

implantação  do  Estado  absolutista  português,  forma  de  governo  que  se  distinguiu  pela 

centralização do Estado e do poder soberano, bem como pela elaboração de projetos que 

motivaram as reformas no campo político,  econômico,  social,  administrativo,  jurídico e 

educacional do período denominado por Carvalho (1978) de “pombalismo”.

Trata-se  de  uma  época  marcada  por  singularidades,  fruto,  na  opinião  do  autor 

citado, de uma autoconsciência do contexto histórico vivenciado pela sociedade lusa, as 

quais  deram ao iluminismo português uma peculiaridade  que o diferenciou do discurso 

ilustrado recorrente nas demais localidades da Europa. Assim, entende-se que o iluminismo 

português não foi um retrato do que acontecia no restante dos países europeus nem uma 

fórmula desenvolvida a partir dos “problemas da política militante” de Sebastião José de 

Carvalho e Melo e seus colaboradores durante sua gestão, mas de uma compreensão da 

sociedade  portuguesa  como  um  todo,  inclusive  a  “característica  filosofia  pela  qual  o 

gabinete de D. José I procurou justificar a doutrina do seu absolutismo” (CARVALHO, 

1978, p. 54).  
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Entre  as  bases  constitutivas  da  ilustração  está  o  otimismo,  que  iria  perpassar  o 

campo jurídico e o pedagógico. Os ilustrados confiavam na legislação e na educação como 

um meio  de transformar  e  reformar  a  sociedade.  As leis  e  Alvarás  adquiriram o papel 

fundamental de reajustar os vários setores sociais. Depositar-se-ia, dessa forma, uma fé nos 

atos desempenhados pelo monarca ilustrado, único capaz de “varrer as trevas do seu reino e 

implantar a razão através de leis e instituições humanas” (FALCON, 1993, p. 113). Isso 

estaria presente no governo de D. José I, mediante a sua política de intervenção nacional. 

A esse respeito, Maxwell (1996, p. 116) acrescenta que havia ressalvas por parte de 

alguns intelectuais na confiança do poder ilimitado das leis. Sobre isso relata a descrença de 

Antonio  Nunes  Ribeiro  Sanches  (1699-1782)  –  autor  de  Cartas para a Educação da 

Mocidade (1760) – de abolir o preconceito dos portugueses aos cristãos-novos através de 

uma lei,  questionando se esta seria suficiente para mudar a mentalidade das pessoas. O 

Estado  português,  durante  o  período  pombalino,  tomou  para  si,  a  exemplo  das  nações 

polidas da Europa, que já haviam modificado seu aparelho jurídico, a responsabilidade de 

produzir um conjunto de leis ao qual deviam estar subordinados todos os seus vassalos. 

Estes,  de  acordo  com  a  nova  doutrina,  estavam  debaixo  da  proteção  do  Estado,  que 

explicava a verdade das leis e a sua improbabilidade de errar, ao dizer que os preceitos 

legais  estavam abalizados  na  razão,  esta  sim capaz  de  discernir  a  justiça  da  injustiça, 

diferentemente da fé e dos costumes. 

Desvencilhou-se, destarte, em 18 de agosto de 1769, com a Lei de Boa Razão, a lei 

do direito canônico da lei do direito natural. A lei do direito canônico ficaria a cargo da 

Igreja, responsável por questões da espiritualidade, enquanto a última seria de competência 

dos  tribunais  e  da  magistratura  temporal.  Ficou  decido  então  que  aos  “Tribunais,  e 

Ministros Seculares não toca o conhecimento dos pecados; mas sim, e tão somente, os dos 

delitos”. Os tribunais seculares, por sua vez, julgariam de acordo com as “Leis Pátrias, e 

subsidiárias, e os louváveis costumes e estilos legalmente estabelecidos, na forma, que por 

esta Lei tenho determinado” (PORTUGAL, 1769). 

Dessa  forma,  os  tribunais  seculares  deveriam  se  guiar  pela  Lei  Pátria  e  pelos 

critérios da boa razão quando fossem levar em consideração os costumes e estilos para 

evitar transgressões. Concernente aos costumes, só seriam entendidos como tal caso não se 

opusessem  à  lei,  estivessem  dentro  dos  princípios  da  boa  razão  e  fizessem  parte  da 
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sociedade há mais de cem anos. Com isso, o Estado garantiu não só o privilégio exclusivo 

na elaboração da lei, mas a tornou um instrumento a seu favor e libertou o direito, como 

assevera Carvalho (1978, p. 164), das “falsas inteligências dos glosadores”, que o teriam 

corrompido.

Assim,  a modernização no pensamento jurídico motivou a de outro setor basilar 

para concretizar as reformas: o educacional. Esse projeto modernizador tinha na razão a sua 

principal  ferramenta,  acreditando no poder transformador  da lei,  que proporcionou uma 

racionalização  na forma de interpretá-la,  como também imprimiu  uma reformulação  no 

âmbito  do  ensino.  Seu  plano  educacional  vislumbrou,  essencialmente,  como  será  visto 

durante este estudo, tornar a educação razão de Estado,  laicizar o ensino, uniformizar e 

modernizar o programa pedagógico. 

 Com relação à palavra moderno na Europa, Carvalho (1978, p. 29) explica que este 

termo  seria  “uma  condição  dialética  de  pensamento”.  Nesse  sentido,  se,  por  um lado, 

consistiu esta reforma em uma resposta à cultura e aos valores portugueses que vigoravam, 

por  outro  era  um anseio  de  querer  transformá-los  de  acordo  com o  ideal  da  filosofia 

moderna, sobretudo, no campo pedagógico.  Dessa forma, esse processo resultou em uma 

mudança ideológica nos hábitos e métodos de ensino tradicionais, que a partir  de então 

tiveram  finalidades  bem  delineadas,  coerentes  com  o  pensamento  político  reinante  da 

época. Iniciou-se, assim, com Sebastião José de Carvalho e Melo, juntamente com os seus 

colaboradores, um projeto de renovação da mentalidade da Nação Portuguesa aos moldes 

do iluminismo que, segundo o autor citado,  teria sido um programa pedagógico,  com o 

intuito de interferir criticamente nos problemas com reformas que iriam alcançar as várias 

instituições  a  exemplo,  do  Colégio  Real  dos  Nobres,  em 1761,  e  da  Universidade  de 

Coimbra, em 1772.

Essa reforma educacional provocou uma valorização dos conhecimentos práticos e 

uma crítica  aos  métodos  jesuíticos  de ensino.  Os jesuítas  exerciam,  até  as  reformas  da 

instrução pública promovidas no reinado de D. José I, o domínio sobre o setor educacional. 

Destacou-se,  antes  das  reformas,  o  Colégio das Artes,  instituição  de  ordem  jesuítica 

responsável pela realização dos exames de ingresso à Universidade de Coimbra para cursar 

Leis  e  Cânones.  Com  essa  exigência,  tornava-se  cada  vez  maior  a  procura  por  esse 

estabelecimento, que incluía no seu programa o ensino das Letras e dos costumes. 
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Desse  modo,  os  jesuítas  conquistaram  um  grande  espaço  no  cenário  político 

lusitano, pois estes acompanharam o progresso e os anseios da burguesia e, de acordo com 

Carvalho  (1978,  p.  36),  “não  tiveram  dúvidas  de  ir  ao  encontro  destas  aspirações, 

secularizando, pela dignificação do trabalho, os ideais do cristianismo”. Contudo, não se 

alcançaram os objetivos almejados  pelo Estado Português no período pombalino,  o que 

suscitou o desinteresse do Gabinete de D. José I em ter à frente da educação a Companhia 

de Jesus. Seguiu-se, então, um conflito entre a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus, 

pois esta não atendia completamente às transformações esperadas no campo pedagógico, ou 

seja, um ensino fundamentado na experiência – no caso da medicina, com a dissecação de 

corpos, antes proibida pela Igreja –, e nas matemáticas, para o uso das tecnologias bélicas.

Além dessas iniciativas, no governo de D. José I houve outras mudanças no campo 

pedagógico que favoreceram o progresso econômico e anteciparam a reforma dos cursos 

formadores de médicos, advogados e teólogos, como criação da Junta do Comércio e das 

aulas de instrução comercial, com o intuito de formar o “perfeito negociante”, aquele com 

noções de calculo mercantil, de língua materna e estrangeira – para expandir o comércio da 

nação –, educado nos princípios da fé cristã, tornava-se, assim, profissão nobilissíma de 

“Homem de Negócio”.  Instituíram-se também as aulas de náutica,  fundamental  também 

para materializar os objetivos financeiros do Estado Português (OLIVEIRA, 2010a, p. 104).

Face ao esforço do governo português em modernizar a educação, de acordo com os 

reclamos  da  sociedade  lusa,  Antonio  Nunes  Ribeiro  Sanches  lançou  o  projeto  do  Real 

Colégio dos Nobres, ao reconhecer a ausência de um ensino voltado para a pátria, projeto 

este que logo foi aceito por Sebastião José de Carvalho e Mello, em substituição ao antigo 

Colégio das Artes. Em seus Estatutos estavam estruturados a composição de seus quadros e 

os  conteúdos  que  os  mestres  deviam ministrar.  Entre  esses  saberes  estavam não  só  as 

humanidades clássicas – poética, retórica, latim, grego, italiano, francês, inglês e a língua 

materna  –,  como  também  as  ciências  exatas  –  matemática,  arquitetura  militar  e  civil, 

desenho, física, álgebra. Cumpre lembrar que esse colégio, como o próprio nome sugere, 

direcionava-se  aos  filhos  da  nobreza  e  conservaria  em  seu  programa  os  saberes 

humanísticos.  Mesmo  com  a  permanência  das  humanidades,  a  criação  desse 

estabelecimento objetivava formar o militar nobre para recuperar e fortalecer o exército, 

que passava por “graus extremos da miséria moral e física” (CARVALHO, 1978, p. 48).
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Esse  processo  de  modernização  e  secularização  do  campo  pedagógico  também 

repercutiu na Faculdade de Cânones em Coimbra (1766). Tiveram inicio então as primícias 

do que seria definido na Lei da Razão em 1769, ou seja, a separação entre Portugal e Roma 

no tocante à Universidade. Nesse sentido, coube ao rei a responsabilidade da jurisdição 

temporal, enquanto os eclesiásticos ficaram incumbidos dos cursos de teologia. Retirou-se 

dos  programas  da  Universidade  e  das  Faculdades,  a  partir  dessa  mudança,  o  Direito 

Canônico. Entendia-se que, quando os discípulos aprendiam “o direito canônico, isto é, “as 

leis do Outro Soberano” e os interesses do rei, pois tomam grau e juram obedecer às leis em 

que  se  graduam,  indo depois  servir  ao rei  sem que tenham  sido  preparados  para  tal” 

(FALCON, 1993, p. 348).

Essa modernização na instrução pública alcançou o ensino de línguas. Retomava-se, 

através  da  obra  –  Verdadeiro  Método  de  Estudar (1746),  de  Luís  Antônio  Verney,  a 

discussão iniciada pelos humanistas do século XVI, João de Barros e Gândavo no tocante à 

política linguística. Em 1747, este livro foi reeditado. Trata-se de uma obra essencial para o 

estudo das reformas educacionais desse período em Portugal, pois, de acordo com Salgado 

(1949) o Verdadeiro Método de Estudar foi o pioneiro na literatura pedagógica portuguesa 

a  traçar  métodos  de  ensino  para  os  vários  tipos  de  estudo,  fundamentados  na  cultura 

portuguesa a partir das orientações, sobretudo, de pedagogistas franceses e alemães. Logo 

no começo da obra, o autor traz à tona os problemas e as dificuldades de escrever em língua 

que não foi  a sua de berço,  pois estava mais propenso a cometer erros e a críticas dos 

censores desumanos, que o desaprovariam não só por se utilizar da língua alheia, mas por 

usá-la de forma inadequada para compor seus escritos.

Era  fato,  conforme  Verney,  comum nos nacionais.  Cumpre  lembrar  que  este  se 

tornou um argumento para o ensino de língua portuguesa nas escolas, sobretudo no Alvará 

de 1770, que chegou a indicar a Arte da Grammatica de língua portuguesa, de Reis Lobato, 

para o cumprimento dessa finalidade. Nesse sentido, o Verdadeiro Método de Estudar, do 

estrangeirado e oratoriano Verney, representa o espírito iluminista lusitano, que, juntamente 

com outros intelectuais, como Ribeiro Sanches (1699-1783) e D. Luís da Cunha (1662-

1749), lançaram as bases do ideário pombalino.  

Estruturado  em  dezesseis  cartas  distribuídas  em  cinco  volumes,  o  Verdadeiro 

Método de Estudar versa sobre os vários saberes que faziam parte do programa pedagógico 
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das  instituições  educacionais  em Portugal  –  estudos  linguísticos,  literários,  filosóficos, 

médicos, jurídicos, teológicos, canônicos e regulamentação. Mais que isso, tecia críticas ao 

método antigo,  sugerindo que as práticas de ensino fossem fundamentadas  nas ciências 

modernas. A esse respeito, no início da primeira carta do Verdadeiro Método de Estudar, 

Verney expunha qual o contributo dessa obra ao definir o seu intento, que consistia em 

indicar um novo método de ensino útil não só à República, mas também à Religião, através 

de uma renovação cultural que começou no reinado de D. João V e prosseguiu durante o de 

D. José I, sob a figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, que foi promovido a Conde 

de Oeiras em 1759, tornando-se o conhecido Marquês de Pombal em 1769.

Antes de entrar na discussão sobre os estudos, Verney fez quatro observações, que 

denominou  de  “protestas”.  Primeiro,  esclareceu  que  as  críticas  eram  direcionadas  ao 

método jesuítico e nada tinham a ver com os religiosos que o praticavam, os quais admirava 

por sua grande devoção e dedicação.  Em seguida,  salientou que seu discurso dirigia-se 

também a  pessoas  que desconheciam a  gramática,  daí  o  caráter  familiar  da  linguagem 

utilizada no  Verdadeiro Método de Estudar.  Justificou-se pela ausência de referência às 

fontes que teriam sido apropriadas para organizar  e abalizar  sua proposta de renovação 

cultural e metodológica de ensino, utilizando-se dos autores hereges que afirmava serem 

necessários por sua erudição, mas não professaria em sua obra qualquer tipo de descrença 

(VERNEY, 1949, p. 24-25).

Quanto  à  primeira  “protesta”,  Verney,  ao  elogiar  a  Companhia  de  Jesus  como 

ordem religiosa, pelo seu esforço em propagar a fé e ensinar com tão grande devoção o 

amor ao trabalho e à piedade, critica a sua forma de conduzir os estudos da mocidade, 

afirmando  que  não  era  uma constatação  individual,  pois  muitos  portugueses  já  haviam 

confessado que sua pedagogia era adotada por falta de opções. Assim, esta “se podia e 

devia  emendar  em  muitas  coisas”.  Em  face  disso,  os  princípios  que  direcionaram  o 

Verdadeiro Método de Estudar  não se firmaram no método jesuítico,  apesar  de não se 

desligarem da religião (VERNEY, 1949, p. 22). 

Dentre os conhecimentos discutidos por Verney,  os estudos linguísticos foram os 

primeiros. Iniciou sua obra em uma linguagem compreensível àqueles que não tinham o 

conhecimento formal da língua, pois escreveria “como se falasse com quem não soubesse” 

o  Verdadeiro Método de Estudar,  com uma carta sob o título  Introdução ao estudo da 
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língua portuguesa,  que a colocou como a porta  para o acesso a outros conhecimentos. 

Tentava  Verney,  nesse  momento,  provar  a  importância  da  aprendizagem  desse  saber, 

através não só da convivência com a língua em situações familiares, mas também, como 

fizeram os gregos, pelo uso da Gramática, instrumento que definiu como “a arte de escrever 

e falar correctamente” (VERNEY, 1949, p. 26).

A crítica feita por João de Barros concernente à má formação dos mestres-escola foi 

retomada por Verney, ao citar os gregos e os romanos como referências a serem seguidas, 

pela consciência que tiveram esses povos da relevância dos estudos linguísticos, sobretudo 

do aperfeiçoamento da língua materna, visto que, para o oratoriano, de nada adiantava ter 

uma boa razão sem saber expressá-la corretamente, pois esta perdia sua força de persuasão 

com o mau uso da língua. Cientes disso, os gregos, antes de qualquer povo oriental, teriam 

se dedicado ao estudo da sua língua e a elaboração de uma gramática que a explicasse, 

amparada nos seguintes princípios: “conhecer bem as diferenças das letras, ler, escrever e 

falar bem” (VERNEY, 1949, p. 27).   

O  apreço  que  tinham  os  gregos  à  sua  língua  era  tão  estimável  que  estes  se 

recusavam a aprender qualquer que fosse o idioma estrangeiro, para não correrem o risco 

de tornar impura a língua grega face à influência  que outros povos,  como os romanos, 

pudessem exercer sobre esta. Os gregos não dominavam o latim, apenas proferiam algumas 

palavras latinas alternadas com a da sua própria língua, o que deu origem, de acordo com 

Verney,  a um dialeto grego. O autor demonstrou o desconhecimento e mesmo a recusa 

desse povo em aprender a língua latina, através do comportamento que tinha ao escrever 

nas  medalhas  os  nomes  dos  cônsules  e  dos  imperadores  romanos,  pois  os  gregos 

modificavam a forma de grafar o nome da pessoa. A titulo de exemplo, tradicionalmente o 

nome que deveria ser escrito em latim “Marcus Tullius Cicero –, os Gregos escreveram-no 

nas  medalhas  –  MarKos  Tyllios  KiKeron –,  que  tem  bastante  diferença  do  latino” 

(VERNEY, 1949, p. 60).   

   Verney observou que nem mesmo depois de serem conquistados pelos romanos, 

os  gregos  mudaram  esse  comportamento.  Aconteceu  justamente  o  inverso,  pois  estes 

transmitiram a Roma os seus conhecimentos não só linguísticos, mas também matemáticos, 

filosóficos e de belas letras. Esse procedimento fez com que os romanos reconhecessem a 

sua posição de inferioridade no domínio cultural e se inspirassem no idioma grego para 
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aprimorar a língua latina, constituindo-se nos precursores da aprendizagem voluntária de 

uma “língua  estrangeira,  o  que  não consta  que  povo algum,  antes  deles,  tivesse  feito” 

(VERNEY, 1949, p. 27). 

 O ensino da língua latina, a partir de então, se daria simultaneamente ao da grega. 

Aprender gramática tinha um valor bastante notável, pois esta era considerada o esteio da 

eloquência. Seu estudo consumia muito tempo e era privilégio dos que Verney rotulava de 

homens grandes, aqueles que pretendiam tornar-se “figura na República”. Assim, os gregos 

passaram a mestres dos romanos, como exemplifica Verney, ao dizer que estes procuravam 

instrução para seus filhos em filósofos gregos, caso de Paulo Emílio e homens como Lélio e 

Cipião Emiliano (185 a. C.-129 a. C.), que, tendo grande afinidade com seus mestres gregos 

e com o conhecimento que aprenderam com eles da filosofia e da gramática desse império, 

foram capazes de apurar não só a sua língua, mas também a sua cultura (VERNEY, 1949, 

p. 29).

Com a derrocada do Império Romano, em 476 d. C., sentiu-se uma necessidade 

maior em normatizar o latim ou, como afirmava Verney,  de emendá-lo, através de uma 

gramática,  pois  este  idioma havia  recebido  contribuição  de vocábulos  de  vários  povos, 

como os  ostrogodos  e  os  longobardos.  A busca  por  um método  para  ensinar  a  língua 

materna  não seria  uma inovação do  século  XVIII.  Na opinião  do  autor,  seria  possível 

verificar essa preocupação desde o século bárbaro, quando Carlo Magno (747-814) compôs 

uma gramática com base no falar da corte, fato que não seria sinônimo de progresso no 

tocante ao método de ensino, visto que, até o final do século XVI, essa discussão não teria 

surtido resultados significativos,  imperando no ensino das letras “as agudezas e o estilo 

ridículo”  (VERNEY, 1949,  p.  32).  Em nota,  Sá da Costa  (1949),  comentador  da obra, 

explica que Verney teria chegado a essa constatação baseado no caso das  Petites Écoles  



                                                                                                                                                                          48

instituídas em Port-Royal-des-Camps7 pelos  jansenistas8,  pois  o  seu  programa  previa  o 

ensino da língua materna antes dos demais saberes.

No caso de Portugal, as manifestações em defesa da língua materna, como fora 

evidenciado, deram seus primeiros passos já no século XVI, com autores como João de 

Barros e Gândavo, que intercederam a favor do seu ensino e da sua utilização entre os 

escritores  portugueses.  Verney  compactuava  com  tal  pensamento,  pois  em  sua  obra 

contestava um ensino centrado somente no latim e sublinhava que a gramática da língua 

portuguesa devia preceder a aprendizagem de qualquer outro conhecimento, sobretudo da 

língua latina. Justificava sua opinião pela dificuldade dos discípulos em assimilar o latim, 

as  regras  e  os  pormenores  dessa  língua,  a  qual  considerava  um exagero  de  idiotismos 

(VERNEY, 1949, p. 33). 

Assim, antes de aplicar as primeiras lições aos discípulos dessa língua, os mestres 

deveriam  ensiná-los  os  preceitos  gramaticais  –  verbo,  caso,  nome,  advérbio  –,  o 

funcionamento da sintaxe da sua língua de berço, com regras básicas e sem exageros na sua 

explicação. Isso faria com que os estudantes descobrissem que já sabiam e praticavam o 

que estava no livro sem possuírem o conhecimento formal da norma, mas somente “pelo 

ouvirem e exercitarem; seguro a V. P. que abririam os olhos por uma vez, e entenderiam as 

coisas bem, e se facilitaria a percepção das línguas todas” (VERNEY, 1949, p. 34).

O “Plano  dos  Estudos  de  Língua  Portuguesa” seguiu  com a  indicação  de  um 

método  para  consolidar  a  proposta  de  estudo da língua  materna  para  mocidade.  Nesse 

assunto, Verney sugeriu que os mestres apresentassem aos discípulos a gramática da sua 

língua de berço, de modo breve e simplificado. Nas estratégias de ensino, os mestres não 

deviam  mais  empregar  castigos  para  ensinar  bons  modos,  pois  estes  seriam  passados 

através  de  regras  com  vultosa  paciência,  utilizando-se  dos  próprios  discursos  dos 

discípulos,  de cartas e livros. Os mestres deviam deixar claro o motivo pelo qual cada 

7 A congregação de Port-Royal, composta por padres jansenistas, destacou-se por desenvolver um 
método que primava por um ensino que tivesse como base a clareza, a simplicidade e a facilidade. 
No que se refere à explicação gramatical defendia que esta deveria ser “uma descrição racional da 
língua” (MORAIS, 1999, p. 79).
8 O jasenismo caracterizou-se por ser uma doutrina religiosa de extremo rigor moral que teve como 
centro irradiador a França e a Bélgica no século XVII e XVIII. Sobre o impacto desse movimento 
em Portugal, Santos (2004b. p. 68-69) explica que os jansenistas tinham uma relação de confiança 
com o  Ministério  de  D.  José  I,  o  qual  havia  rompido  com os  jesuítas,  substituindo-os  pelos 
galicanos e jansentistas.
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princípio seria aplicado e em que momento, pois tudo isso tinha que obedecer a uma ordem 

em que a explicação das regras seguida, pela sua repetição, estariam em primeiro plano. 

Posteriormente, os discípulos observariam a aplicação dessas regras a partir da leitura de 

pequenas  histórias  e  de  um livro  de  cartas  do  padre  membro  da  Companhia  de  Jesus 

António Vieira (1608-1697), optando pelas mais acessíveis, com o intuito de buscar 

as partes da oração, o que se observa com grande facilidade. Ajuntaria a 
isto as regras mais principais de Sintaxe; porque, como tudo isto se há-de 
recozer na Latinidade, basta nesta ocasião uma notícia geral. Feitos estes 
princípios, ensinaria duas coisas mui principais em matéria de línguas: a 
primeira é a propriedade das palavras, mostrando-lhe a força de cada uma 
daquelas  que  são  menos  comuns;  a  segunda  naturalidade  da  frase, 
ensinando-lhe que a afectação se deve fugir em tudo, e que se deve cuidar 
em explicar tudo com palavras mui naturais [...] (VERNEY, 1949, p. 34).

              Ao sublinhar a importância  de se ter  habilidade com a leitura  e com a escrita, 

Verney novamente mostrou seu descontentamento com os mestres, a quem atribuiu a culpa 

pela dificuldade de se encontrar homens capazes de realizar uma boa leitura, pois estes, na 

maior  parte  dos  casos,  somente  soletravam  e  cantavam,  além  de  cometerem  vários 

barbarismos. Nesse sentido, era necessário corrigir o desmazelo de Portugal em relação a 

ações que pudessem trazer benefícios ao reino, como o ensino de língua materna, uma vez 

que muitos  dos  que  ocupavam cargos  administrativos  importantes  não estavam aptos  a 

redigir documentos simples como uma carta. Esse argumento será retomado em 1826 pelos 

brasileiros, como veremos.

Com  exceção  dos  secretários  reais,  os  secretários  dos  bispos,  cardeais  e 

desembargadores eram exemplos desse descaso, pois não havia um livro que os orientasse a 

escrever  de  acordo  com  o  remetente  e  a  pessoa  a  quem  estaria  sendo  destinada  a 

correspondência,  pois  desconheciam  os  usos  dos  pronomes  de  tratamento.  Verney 

denunciava  também que cargos  importantes  eram desempenhados  por  pessoas  que  não 

adequavam as cartas à ocasião na qual estavam inseridas. Não só isso, pois as mesmas eram 

desprovidas de juízo com as palavras. Em face de tais argumentos, era preciso obrigar os 

alunos a praticarem a escrita, observando principalmente a ortografia e a pontuação. Desse 

modo,  os  mestres  deviam  não  só  instruir  os  discípulos,  mas  instruir-se  para  passar 

conhecimentos que eram aprendidos somente por meio da experiência e diminuir, assim, os 

problemas em decorrência da ausência de um bom livro (VERNEY, 1949, p. 38)
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No tocante  aos  compêndios  gramaticais,  Verney fez  referência  a  dois:  um de 

língua portuguesa do P. Argote (1676-1749), editado em 1721 e em 1725 –  Regras de 

Língua Portuguesa, Espelho de Língua Latina, ou disposição para facilitar o ensino da  

língua  latina  pelas  regras  da  língua  portuguesa  –,  e  o  outro  de  latim,  do  P.  Manuel 

Álvares,  (1526-1583) Arte  da Grammatica Latina  (1572).  A  respeito  do  primeiro 

compêndio, apesar de reconhecer algumas características favoráveis, teceu várias críticas 

por seu autor  repetir  os  mesmos deslizes  cometidos  pelo P.  Manuel  Álvares,  que,  sem 

qualquer precisão, multiplicava o número de normas, “assinando regências falsas, quando 

tudo aquilo se reduzia a explicar a regência dos casos pelas regras fundamentais, que são 

mui poucas”. Julgava, assim, a gramática do P. Argote como incompleta, prolixa e incapaz 

de fazer com que os discípulos entendessem o que nela estaria preceituado, tornando-o um 

mero reprodutor ou, como Verney denominou, um papagaio (VERNEY, 1949, p. 44).  

No que concerne à ortografia e à pontuação, o  Verdadeiro Método de Estudar  

dedicou um espaço específico. No caso da ortografia, embora tivesse passado a maior parte 

da sua vida na Itália, Verney propôs sua uniformização com uma reforma, pois as regras 

referentes a este assunto na gramática do P. Argote de nada valiam. O principal ponto da 

sua reflexão sobre a ortografia  consistia em corrigir  os erros do gramático aludido nas 

Regras Portuguesas e em criar normas do escrever que estivessem em consonância com a 

pronúncia das palavras, levando-se em consideração o falar de uma região do território 

português, Estremadura: região onde residiriam as pessoas mais cultas e com o falar mais 

acertado de “todos os das outras Províncias  juntas”.   De acordo com autor,  havia uma 

correspondência na língua portuguesa entre o fonema e sua representação, observação que 

fora  feita  por  Gândavo  em 1570,  por  isso  era  necessário  retirar  das  palavras  as  letras 

dobradas, ou seja, as que repetiam e não tinham qualquer serventia quando se pronunciava 

o vocábulo, como era o caso de “Elle” (VERNEY, 1949, p. 46-78).

Verney teve como referência o P. Bluteau para fundamentar e legitimar os seus 

julgamentos e a sua sugestão de reforma ortográfica da língua portuguesa. Para o autor, o 

princípio  que  direcionava  uma  boa  ortografia  era  o  da  correta  pronúncia  e  não  o  da 

etimologia e o da derivação da palavra. Para exemplificar o que, a seu ver, consistia em 

atribuições de homens com ausência de juízo, citou nomes como Duarte Nunes de Leão 

(1530(?)-1608), autor do compêndio Ortografia da Língua Portuguesa, publicado em 1576, 
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pois nas regras da sua gramática teria explicado a repetição da letra “A” em palavras em 

que este grafema não era proferido. Ainda sobre o mesmo autor, Verney apontou, como um 

deslize e um motivo de riso dos homens de juízo, o uso do “c” em palavras em que este 

antecedia  a  letra  “(t)”  e  não  era  pronunciado,  caso  dos  nomes  “Docto”,  “Doctrina” 

(VERNEY, 1949, p. 56).

Nas palavras de outros povos que foram acrescidas à língua portuguesa, dever-se-

ia seguir o que fizeram os latinos com relação às palavras estrangeiras, pois, embora eles 

tomassem emprestado os vocábulos da língua grega, não só as proferiam de acordo com o 

modo de falar romano, mas também as escreviam levando-se em consideração as regras da 

língua materna. Quando não fosse possível fazer o ajustamento de uma palavra grega para a 

língua latina, não havendo, assim, como cumprir à risca a pronúncia do grego, poder-se-ia 

utilizar a própria palavra desta língua. 

No caso do português, essa regra também valeu para nomes próprios de origem 

latina, hebraica e grega, bem como para os que estavam relacionados às ciências, às artes, à 

filosofia e à medicina, pois não tinham correspondente apropriado na língua portuguesa. 

Aconselhou então uniformizar o uso de palavras estrangeiras de cunho científico, ou seja, 

elas não deviam ser traduzidas para outros idiomas. Assim, recomendou “escrever com as 

letras originais”, seguir e respeitar a derivação da palavra. Sublinhava que fato como este só 

deveria acontecer caso não tivesse mais nenhuma alternativa, uma vez que “Esta liberdade 

de acomodar as palavras ao estilo da própria língua tiveram sempre todos os povos cultos; e 

devem ter também os Portugueses” (VERNEY, 1949, p. 58).

Com  esse  discurso,  evidenciava-se,  mais  uma  vez,  o  desejo  de  Portugal  de 

aproximar-se das grandes nações, objetivo que seria enunciado por outros autores, como 

Reis  Lobato,  em 1770,  na  introdução  da  Arte  da  Grammatica  da  Lingua  Portugueza.  

Verney recorreu  à  Itália  para  citar  um modelo  de  nação  culta,  visto  que  esta  já  tinha 

constituído  o seu sistema  linguístico  não  só  com um conjunto  de  regras,  mas  também 

através dos acréscimos de vocábulos estrangeiros à sua língua materna, com mudanças que 

os tornaram italianizados, repetindo o feito dos latinos, que, segundo o autor do Verdadeiro 

Método de Estudar,  retiraram as  letras  das  palavras  gregas  que não correspondiam aos 

fonemas latinos e as substituíram por letras que representavam o som característico daquela 

língua no latim.
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A  língua  portuguesa,  então,  deveria  passar  por  uma  reforma  que  a 

“aporturguesasse”,  extraindo dela tudo que não pudesse ser representado foneticamente, 

através da sua própria estrutura, pois em alguns casos como o som do “ph” da língua grega, 

que é descrito por Verney como um “p” aspirado com grande intensidade e que tendia 

levemente para o “f”, som que não havia correspondente na língua portuguesa. Entretanto, 

o som transmitido pelo “ph” em grego se aproximava do fonema da letra “f” em português, 

fato que causava o uso equivocado do “ph”. Desse modo, assim como os homens doutos já 

o fazia ao escrever as palavras de origem grega grafadas com “ph”, todos os portugueses 

deveriam substituí-lo por “f” (VERNEY, 1949, p. 74). 

Estabeleceu,  então,  que  os  vocábulos  –  “filozofia”,  “triumfo”  e  todos  aqueles 

escritos  com “ph” –  deviam sofrer  a  mesma alteração.  Determinou  o  mesmo,  para  as 

palavras em que a letra “G” não era pronunciada – como “Madalena”, o que não seria o 

caso dos  vocábulos  “significar”  e  “magnífico”  – e  outros  em que tal  fato  se  repetisse. 

Decidiu,  portanto, que  “Tudo  isto  se  deve  evitar,  escrevendo  os  nomes  com  que  se 

pronunciam  em  Portugal”.  Tal  iniciativa  já  havia  se  concretizado  com  uma  parte 

significativa  das palavras  da Sagrada Escritura,  as quais  tinham sido transpostas para a 

língua vulgar na qual já era comum entre os portugueses falarem “Messias” e não como 

estava escrito no texto na língua hebraica, em que se pronunciava “Maxiaggh” (VERNEY, 

1949, p. 59-60).

Verney,  mais  uma  vez,  não  deixou  de  chamar  atenção  para  a  dificuldade  em 

uniformizar a escrita da língua portuguesa face à grande variedade que havia na maneira de 

escrever algumas palavras.  Apesar de já existirem registros com um conjunto de regras 

extenso,  para  ele,  a  dificuldade  ainda  persistia,  uma  vez  que  os  manuais  até  então 

publicados sobre o assunto não haviam conseguido impor um padrão nem mesmo formular 

normas capazes de diminuir a confusão e as dúvidas de quem desejasse falar e escrever em 

português, pois todos os preceitos eram acompanhados de uma exceção. Para solucionar o 

problema, o Verdadeiro Método de Estudar trouxe a sugestão para os homens doutos: estes 

deviam ter como referência a derivação latina. Os homens ignorantes que desconhecessem 

o  latim  deveriam guiar-se  pelo  modelo  daqueles  que  tivessem mais  habilidade  com a 

escrita. Consciente de que não iria alcançar um consenso, não se surpreenderia,  mesmo 

depois da sua recomendação, se houvesse discordância “em alguma letra”, pois esta seria 
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uma discussão na sociedade letrada lusitana que ainda causaria muitas dúvidas e grandes 

arbitrariedades (VERNEY, 1949, p. 68).

Nesse sentido, Verney mostrou vários exemplos de desacordo, entre os homens 

doutos,  sobre  a  ortografia  durante  uma  parte  significativa  do  Verdadeiro  Método  de 

Estudar. Para tanto, selecionou as situações em que era mais recorrente a dificuldade dos 

homens cultos em discernir o certo do errado, como era o caso da utilização do sinal que 

marcava a nasalidade o til (~) e das letras “am” e “an”, que representavam os sons nasais 

no final das palavras. A respeito do til, havia, entre os gramáticos, grande dificuldade em 

classificá-lo. Para alguns, não passava de um risco, para outros, podia ser considerado letra 

(VERNEY, 1949, p. 69). 

Diante  disso,  Verney  conclui  que  “mui  Portugueses  doutos  servem-se 

indiferentemente  de ambas,  e  cuido que com muita  razão,  se  é  que a segunda se deva 

tolerar”. No tocante a essa segunda, à qual o autor se referiu, consistia no uso do “ao”, que 

em algumas palavras não se tinha definido uma regra fixa, causando na comunidade letrada 

uma  imprecisão  no  uso  do  til  sobre  o  “ao”,  do  “am”  e  do  “an”.  Essa  ausência  de 

normatização engendrou o emprego de acordo com a preferência ou a opinião de cada um, 

problema para o qual Verney buscou uma solução através de sugestões de mudanças nos 

fundamentos da língua portuguesa. Para o estabelecimento e a aceitação da sua proposta de 

reforma, tinha como argumento a facilidade que esta proporcionaria aos estrangeiros na 

aquisição da língua portuguesa (VERNEY, 1949, p.68).

No próximo tópico, “Sinais auxiliares da ortografia. – As locuções. – Os plurais”, 

depois  de  ter  discutido  a  redução  dos  excessos  da  língua  portuguesa,  como  as  letras 

dobradas, Verney defende o aperfeiçoamento do português por meio dos acréscimos que 

dariam a ele toda elegância e pureza característica da língua. Sublinhou a importância da 

acentuação  e  da  pontuação  como  recursos  para  tornar  a  língua  mais  clara.  Ao  último 

assunto, fez pequenas observações, que serão destrinçadas posteriormente. Neste quesito, 

deixou evidente que, assim como as regras de escrita, a pontuação teria sido inventada para 

suavizar a “embrulhada” tão característica dos textos de escritores do século XV e início do 

XVI, quando “não havia mais que vírgulas, e todas da mesma figura, o que aumentava 

sensivelmente  o  embaraço,  sendo  necessário  um grandíssimo  estudo  para  distinguir  os 

sentidos” (VERNEY, 1949, p.88).
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A partir daí sugeriu alguns conselhos sobre acentuação imprescindíveis para evitar 

a  confusão  de  sentidos  causada  em  algumas  situações  pelas  palavras  homógrafas.  Os 

acentos deviam substituir as letras dobradas anteriormente utilizadas pelos portugueses para 

marcar a diferença na pronúncia entre nomes. Desse modo, o autor explica que a função 

dos sinais gráficos na língua portuguesa seria indicar quando houvesse alteração não só 

fonética,  mas  também  no  sentido,  como  é  o  caso  de  diferentes  tempos  verbais,  que 

possuíam a mesma escrita e só podiam ser identificados pelo contexto, e que agora podiam 

ser  diferenciados  através  do  acento.  Situação  parecida  verificou-se  em  palavras  com 

escritas iguais, que exerciam a função tanto de nome como de verbo, pois, nesses casos, o 

acento devia funcionar como o definidor da função que o vocábulo tinha no contexto no 

qual estava inserido (VERNEY, 1949, p. 90).

Era também uma tentativa não só de simplificar a compreensão dos escritos, mas 

de acabar com os problemas na pronúncia,  pois os acentos ensinavam a diferenciar  “as 

partes do discurso, valem infinito preço, e devem praticar-se com cuidado”. Em decorrência 

disso, os portugueses doutos deveriam ter o domínio da utilização de, no mínimo, do agudo 

(´) e do grave (`). No que se refere ao circunflexo, não seria um sinal obrigatório, ou seja, 

poder-se-ia escolher por usá-lo ou não sobre o “(i)”. Cumpre observar que, embora Verney 

tivesse a consciência da necessidade de padronizar o uso da língua portuguesa, deixaria 

esse assunto ao gosto de quem fosse escrever. Diferentemente do que propôs sobre o uso do 

hífen e do plural, visto que não só percebeu a necessidade de fixar regras, mas também 

tentou  defini-las.  Sublinhou,  assim,  a  volubilidade  de  Bluteau  no  estabelecimento  de 

normas, pois em sua escrita estavam presentes, em alguns casos, duas formas de grafar a 

mesma palavra (VERNEY, 1949, p.88). 

No que se  refere  ao apóstrofe,  para  convencer  a  importância  do seu emprego, 

Verney repetiu  o  que Gândavo fez  para  defender  a  capacidade  de  expressão da língua 

portuguesa dois séculos antes, em que este trouxe Camões como argumento para provar que 

este  idioma  podia  ser  utilizado  como  instrumento  de  comunicação  escrita.  O autor  do 

Verdadeiro Método de Estudar também lançou mão de Camões para legitimar sua opinião 

sobre o assunto, ao dizer que era comum o uso do apóstrofe nos versos do poeta aludido. 

Vê-se que Verney, assim como outros autores do século XVIII, voltara, para reafirmar o 

cânone estabelecido por Gândavo, ao século XVI. 
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Os  acréscimos  não  se  restringiram  à  ortografia  e  à  pontuação.  No  tópico 

“Vocabulário  e  Pronúncia”,  Verney  apontou  a  necessidade  de  enriquecer  a  língua 

portuguesa por meio de empréstimos linguísticos, para assegurar a ela uma capacidade de 

exprimir idéias e pensamentos. Tratava-se de integrar ao português as palavras de línguas 

diferentes que ainda não tinham nenhum sinônimo no dicionário desta língua que pudessem 

substituir  a  contento sem alterar  o  sentido  do que seria  expresso,  pois,  assim como os 

romanos não conseguiram ter na sua língua somente palavras próprias e se serviram de 

outros idiomas, deixando-o mais rico, os portugueses também podiam enriquecer a língua 

materna por meio da influência de outros povos (VERNEY, 1949, p. 96).

Contudo, os portugueses também poderiam fazê-lo somente se tivessem prudência 

e não se servissem “sem tom nem som de vozes estrangeiras e palavras puramente latinas, 

tendo  outras  portuguesas  tão  boas”.  O uso  dessas  palavras  estaria  circunscrito  a  casos 

específicos, segundo o Barbadinho, pseudônimo de Verney apresentado por António Balle, 

impressor  da obra  O Verdadeiro  Método de Estudar, em carta  remetida  aos  padres  da 

Companhia  anexada  a  essa  obra,  na  qual  se  percebe  um  reconhecimento  do  trabalho 

religioso  e  ao  mesmo  tempo  um desmerecimento  no  campo  cultural,  e  que  explica  a 

proposta  de  renovação  cultural  do  autor,  colocando-o  como  um  dos  precursores  das 

reformas da língua portuguesa (VERNEY, 1949, p.113). 

Ainda sobre os empréstimos linguísticos,  classificou o emprego de palavras de 

outra língua sem justificativa como de mau gosto ou um erro a utilização de vocábulos 

estrangeiros de forma desmedida, que poderia ser definido como “vícios dos pedantes ou 

ignorantes, a que os nossos chamam Pedanteria”. A isso acrescentou mais um argumento 

para sua reforma. Para ele, a língua estava em um processo de aperfeiçoamento contínuo. 

Assim, não seria um erro modificá-la, desde que essa alteração estivesse consubstanciada 

na razão. O fato, concluiu Verney, de algumas palavras estarem na língua portuguesa há 

tempos não significava que elas deviam permanecer. O mesmo se dava com a ortografia. Se 

a forma de escrever não contemplasse o modo de falar moderno, seria necessário também 

adequá-la à realidade do período, independentemente do modo como essas palavras eram 

usadas  pelos  antigos.  Assim,  os  portugueses  doutos  deveriam  adoçar  a  sua  língua, 

tornando-a mais fácil e polida (VERNEY, 1949, p.100). 
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O  próximo  assunto  a  despertar  atenção  de  Verney  estava  relacionado  à 

“Pontuação. – Uso de maiúsculas”.  Sobre esse tema, fez algumas observações de como 

evitar equívocos ao utilizar os sinais de pontuação. Um dos primeiros lembretes posto pelo 

autor foi semelhante à advertência que fez quanto ao emprego de palavras estrangeiras, a 

saber: a prudência ao utilizar palavras estrangeiras devia ser levada para o uso desses sinais. 

De acordo  com o  Barbadinho,  o  descomedimento  na  pontuação  era  muito  comum em 

alguns autores da época. 

Esse princípio também coube para o uso das maiúsculas, ao que Verney chamou 

de letra grande. Esta não era uma das maiores disposições dos homens doutos, uma vez que 

havia entre eles “um grande abuso” na utilização dessas letras, que deviam ser empregadas 

somente no imperativo. Na maior parte dos casos, dever-se-ia recorrer à letra pequena, pois 

esta  era  “mais  natural”.   Nesse  sentido,  o  uso  da  letra  grande,  de  forma  demasiada, 

ofenderia a vista do leitor. Estabeleceu, assim, algumas regras sobre a maneira correta de 

empregá-la, entre elas uma que despertou a atenção, pois os nomes de ofício seriam escritos 

com esta letra, mas só aqueles que tivessem notoriedade na sociedade portuguesa. Estavam 

à margem de serem grafadas dessa maneira  a profissão de “soldado,  pintor,  sapateiro”. 

Cumpre lembrar que à primeira profissão seria concebido um grande destaque no reinado 

de D. José I, através das políticas de seu ministro José Sebastião de Carvalho e Melo. Era 

preciso formar não só o comerciante perfeito, como já fora observado, mas o militar que 

tivesse noções de matemática para edificar as fortificações e para manobrar os instrumentos 

de artilharia (VERNEY, 1949, p. 118-120) . 

A  respeito  ainda  da  pontuação,  embora  tivesse  conhecimento  da  ausência  de 

regras que definissem como deveriam ser feitas as pausas durante os discursos – razão que 

causava muitos  equívocos  entre os homens doutos –,  como em outras ocasiões,  deixou 

claro que, apesar de recomendar algumas normas, não ia transformá-las em obrigatórias, 

pois ficaria  a cargo de quem fosse escrever decidir o melhor caminho a seguir com os 

sinais de pontuação como a vírgula, o ponto e vírgula, e os dois pontos. Até mesmo na 

divisão dos parágrafos, dentro de um texto, podia variar de acordo com a escolha do seu 

autor (VERNEY, 1949, p. 126).

Todavia, Verney aconselharia o seu interlocutor a não deixar o parágrafo muito 

extenso e pontuar sempre depois do assunto explanado, para evitar o fácil cansaço do leitor. 
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Encerrou o seu pensamento esclarecendo que este era um assunto que permitia algumas 

variações, pois se diferenciava da matemática, que não admitia “mais ou menos”. Por isso, 

não julgaria  mal  quem não cumprisse o que estava presente  no  Verdadeiro Método de 

Estudar no  tocante  à  pontuação,  visto  que  nem  mesmo  ele,  como  autor,  seguia 

cuidadosamente cada regra ali explicada (VERNEY, 1949, p. 126). 

Mas, independentemente de todos os preceitos ao escrever um texto, o autor tinha 

que ter  como objetivo  principal  simplificar  a  compreensão  de quem o lê.  Ademais,  os 

outros pormenores, tanto de pontuação como de ortografia, seriam aprendidos através da 

leitura de impressos específicos destes assuntos e da prática do discípulo.  Assim, apesar de 

não  ser  um compêndio  completo,  o  Verdadeiro  Método  de  Estudar  consistia  em uma 

orientação do que os mestres deveriam ensinar aos seus discípulos quanto aos conteúdos 

relacionados  à  língua  portuguesa,  pois  estes  proporcionavam  o  esteio  necessário  não 

somente para compreender a língua materna, mas também a latina e qualquer outra.

Reservou ao dicionário o último tópico da carta  dedicada à língua portuguesa. 

Nesse momento, Verney, embora reconhecendo o mérito de seu autor por prestar grande 

serviço à  nação lusitana,  expressa um descontentamento  com a estrutura do primeiro  e 

único glossário de língua portuguesa, organizado pelo padre Rafael Bluteau (1638–1734), 

pois este não teria se utilizado de nenhum método na composição da sua obra. De acordo 

com o Barbadinho, Bluteau havia exagerado nas explicações que poderiam ser definidas 

como  “surperfluidades”,  que  nada  acrescentariam  ao  leitor,  pois  se  este  desejasse  ter 

conhecimento do que há na sua obra e qual a sua razão, não saberia “por onde começar” 

(VERNEY, 1949, p. 128).

Assim como autores que escreveram de um modo breve e deixaram bem definido 

o que pretendiam, Bluteau, para Verney, devia restringir a sua obra a um dicionário com 

exemplos e vocábulos da língua portuguesa, retirando tudo que fosse desnecessário, pois, 

dessa maneira, seria “mais útil à Repuplica”. Além disso, Bluteau não teria tido o devido 

cuidado  na  seleção  das  “palavras  boas,  de  algumas  plebéias  e  antigas”  e  ainda  havia 

anexado a elas palavras de origem latina que os portugueses teriam aportuguesado, o que 

considerava  como  o  seu  maior  erro,  pois  não  teria  alcançado  o  objetivo  basilar,  que 

consistia em ensinar “a falar bem o Português” (VERNEY, 1949, p. 132).  



                                                                                                                                                                          58

Nas palavras de Verney, como era recente a preocupação com o aperfeiçoamento 

da língua portuguesa, Bluteau deveria descartar tudo que fosse moderno, assim como não 

deveria fazer uso de todos os autores antigos, mas somente dos melhores. Essa reforma – 

não só do ensino de línguas, como posteriormente será detalhado neste trabalho, no Alvará 

de 1759, mas também na forma de conceber a língua portuguesa, considerada até então 

vulgar – significou, nas palavras de Carvalho (1978), a maioridade da língua portuguesa, 

uma vez que iniciaria a partir daí a seu processo de nacionalização. 

A esse respeito, Oliveira (2010b, p. 32-34) explica que o Verdadeiro Método de 

Estudar trouxe questões sobre o ensino de línguas que já tinham sido discutidas não só por 

Gândavo e João de Barros,  mas também por vários intelectuais  de outras nações como 

Comênio (1592-1670) e John Locke (1632-1704). Assim como os gramáticos quinhentistas 

portugueses,  Comênio  já  advogava  por  um  ensino  de  língua  materna  antes  de  outro 

conhecimento linguístico. A esta língua o discípulo deveria dedicar de seis a oitos anos de 

estudo. Em seguida, quando estivesse apto, devia ter acesso ao latim e às demais línguas 

vulgares.  Nestas  o  uso  da  gramática  não  seria  necessário,  uma  vez  que  a  prática  era 

suficiente para aprendê-las.

Quanto a Locke, o autor referido expôs que talvez este tenha sido “o primeiro a 

pensar sistematicamente a questão do ensino de línguas dentro de um plano de estudos 

adequado para a formação de um perfeito  gentleman”.  Para o autor britânico,  somente 

depois de aprender  o inglês o discípulo devia adquirir  o conhecimento básico a fim de 

possuir  habilidade  de compreensão  de  texto  em outras  línguas,  inclusive  em latim.   A 

dedicação em aprender os pormenores gramaticais só devia ser concedida à língua nacional. 

Verifica-se então que a relevância da obra de Verney não está em ser a pioneira a advogar 

por um ensino da língua materna sistematizado no século setecentista português, mas em 

ser sua intervenção “fundamental  para que as principais  leis  pombalinas  relacionadas  à 

língua portuguesa fossem formuladas e expedidas” (OLIVEIRA, 2010b, p. 34). 
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CAPÍTULO 2 - O DISCURSO EDUCACIONAL NA LEGISLAÇÃO 
POMBALINA NA SOCIEDADE LUSA SETECENTISTA

2.1. Lei do Diretório: a instituição da língua portuguesa no Brasil

Impulsionado Sebastião de José de Carvalho e Melo por um projeto de reconstrução 

da cidade e da sociedade lisboeta acometida por um terremoto em 1º de novembro de 1755 

teceram ele e sua equipe vários projetos, vislumbrando também a recuperação nacional de 

Portugal,  que  apresentava  uma  crise  na  estrutura  vigente.  Tais  ideias  seriam expressas 

através dos dispositivos legislativos que foram elaborados e emitidos durante o reinado de 

D. José I, que se desdobra de 1750 até 1777. Tencionava-se com tais dispositivos reformar 

a  mentalidade  e  as  instituições  não  só  da  nação  lusitana,  mas  também  integralizar 

linguística, cultural, econômica e politicamente seus “Reais Dominios”, como é descrito no 

Alvará de 4 de abril de 1755, a Portugal.

Porém, na América Portuguesa, já em 19 de abril de 1751, apareciam os primeiros 

indícios da preocupação da Corte portuguesa com a administração desses domínios.  A esse 

respeito, Andrade (1978, p. 7) afirma que nesse ano foi investido na função de Governador 

e Capitão-general do Estado do Maranhão o irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo, 

Francisco  Xavier  de  Mendonça  Furtado,  para  se  estabelecer  em Belém do  Pará,  e  do 

Tenente-coronel  Luís  de  Vasconcelos  Lobo,  para  ficar  responsável  pela  Capitania  do 

Maranhão.  Priorizou-se,  nesse  primeiro  momento,  a  proteção  das  fronteiras  em 

consequência do Tratado de Madri9, daí as investidas para formação dos Estados do Grão-

9 O Tratado de Madri foi firmando em 1750, durante o reinado de D. João V, entre Portugal e 
Espanha.  Tal  acordo  objetivava  demarcar  os  limites  dos  territórios  coloniais  sul-americanos  e 
substituir os já realizados “em Utrecht, assim como a linha de demarcação vaga e muito violada 
definida pelo Tratado de Tordesilhas”. Assim, ficou estabelecido que Portugal abdicaria da Colônia 
do Sacramento e do território ao norte do estuário da Prata e a Espanha cederia as fronteiras fluviais 
ocidentais do Brasil (MAXWELL, 1996, p. 51, 52).
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Pará  e  Maranhão  e  a  tentativa  de  transformação  do  quadro  pedagógico  da  colônia, 

principalmente no que se refere à educação dos índios.

Nesse  sentido,  Sebastião  José  de  Carvalho  e  Melo,  no documento  expedido  em 

1755, tentou eliminar os entraves da união entre índios e portugueses na colônia, uma vez 

que, a partir de então, estes não seriam submetidos a nenhuma infâmia ao se casarem com 

uma pessoa do segmento indígena.  Se essa união resultasse em descendentes,  estes não 

seriam privados de “qualquer emprego, honra, ou Dignidade”, nem mesmo poderiam ser 

chamados pejorativamente de “Cabouclos, ou outro semelhante, que possa ser injurioso”. 

Caso não fossem cumpridas essas determinações, haveria punição sem direito a apelação, 

podendo  a  pessoa,  se  julgada  culpada,  “sahir  da  dita  Comarca  dentro  de  hum  mez”. 

Ratificando a determinação do Alvará de abril de 1755, a Lei de 6 de junho do mesmo ano 

designou que seria concedida aos índios “a liberdade de suas pessoas e bens” e o direito de 

ocupar postos administrativos, tais como os de “Juizes ordinários, Vereadores, e officiaes 

de justiça”  (PORTUGAL, 1830). 

Buscava-se, com isso, efetivar os planos expansionistas dos territórios descobertos e 

conquistados  no  período  áureo  de  Portugal,  visto  que,  ao  diminuir  a  resistência  à 

colonização dos segmentos indígenas, o Estado tornava a homogeneização da população, 

através da miscigenação, um meio para iniciar o povoamento em seus domínios, medida 

que  foi  basilar  para  implementação  das  reformas  econômicas  pretendidas  pelo  então 

Secretário  dos  Negócios  do  Reino  para  suplantar  o  período  de  crise  de  Portugal, 

aproximando-o das grandes nações polidas, como França e Inglaterra, que já colhiam os 

frutos da Revolução Industrial. 

Ao comentar a carta escrita por Sebastião José de Carvalho e Melo destinada ao 

governador-geral Gomes Freire, Maxwell (1996, p. 53) mostra, com base em fragmentos da 

correspondência, que, para o político, era necessário multiplicar a quantidade de habitantes, 

sobretudo  nos  territórios  da  América  Portuguesa,  para  demarcar  suas  fronteiras.  Dessa 

forma, face à impossibilidade da vinda de portugueses em número suficiente para ocupação 

dos seus domínios, tornava-se forçoso suprimir as heterogeneidades entre os nativos e os 

portugueses e, como fora destacado no Alvará de 1755, incentivar a união entre eles.

Dois anos depois da redação desse dispositivo, foi promulgado o Diretório, que se 

deve observar nas Povoações dos índios do Pará, e Maranhão em quanto Sua Magestade  
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não mandar o contrário,  cuja autoria Andrade (1978, p. 8) atribui a Mendonça Furtado. 

Este documento ainda não tinha força de lei,  pois  era apenas um projeto e,  ao mesmo 

tempo,  restringia  seu  alcance  a  lugares  específicos  como  o  Estado  do  Grão-Pará  e 

Maranhão. A esse respeito, o autor aludido explica que a aplicação do Diretório se deu de 

formas diferentes em cada Capitania ou Estado da América Portuguesa. Dessa forma, não 

há como medir sua interferência ou confirmar se nas demais localidades da colônia, com 

exceção da Capitânia de Pernambuco, essas mudanças realmente aconteceram. 

Tal regulamento só obteve aprovação como lei depois de passar por Sebastião José 

de Carvalho e Melo, em 17 de agosto de 1758. Com isso, visava dar continuidade ao seu 

projeto expansionista, o qual, pela primeira vez, manifestou a preocupação desse governo 

com o ensino de línguas mediante um documento legislativo, pois, apesar de em novembro 

de 1751 o Gabinete de D. José I ter reivindicado a criação de escolas de primeiras Letras 

para  ensinar  os  índios  a  língua  portuguesa  através  da  Junta  das  Missões,  em  8  de 

Novembro, tal projeto não foi expresso mediante uma determinação legal. Esse documento 

também  trazia  uma  advertência  para  Companhia  de  Jesus,  até  então  responsável  pela 

educação,  visto  que  não  só  solicitava  aos  religiosos  o  ensino  dessa  língua,  mas  os 

ameaçava, ao dizer que se descumprissem as instruções cairiam no “desagrado real” (apud 

ANDRADE, 1978, p. 9).

  Nesse momento, o pedido da majestade portuguesa não surtiu grandes resultados 

na colônia, pois os jesuítas continuaram utilizando o próprio método. Mendonça Furtado, 

através de uma correspondência, comunicava a Sebastião José de Carvalho e Melo, cinco 

meses antes da aprovação do Diretório de 1757, o pedido de um Visitador jesuíta para 

permanecer na colônia e, em troca, ensinariam a língua portuguesa aos índios (ANDRADE, 

1978, p. 9). 

Tarde demais, pois o Alvará de 1757 iniciaria a construção do discurso antijesuítico, 

ao  dizer  que  foi  necessário  tomar  providências  para  concretizar  as  promessas  da  lei 

expedida em 1755, na qual os povos indígenas eram considerados capazes de ocupar postos 

administrativos.  Nesse sentido, face à leitura da lei de 1757, infere-se que o documento 

objetivava convencer quem o lesse de que o governo português havia identificado a falta de 

empenho dos religiosos em educar devidamente o “selvagem” e em transformá-lo em um 

homem civilizado com condições intelectuais de assumir os cargos representativos. Seria 
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preciso  então  recomeçar  com  novos  mestres,  que  apresentassem  métodos  diferentes 

daqueles adotados pelos religiosos. 

Com esse discurso,  o  dispositivo  de 1757 reforçava  as  benesses  concedidas  aos 

índios  pela  Lei  de  6  de  junho de  1755,  com exceção  temporária,  da  deliberação   que 

garantia  aos  índios  o  direito  de  conduzirem  a  sua  comunidade  até  estes  adquirirem 

capacidade  e  a  devida  aptidão  de  se  governarem.  Assim,  as  aldeias,  antes  sob  a 

administração de Regulares, foram transformadas em vilas, as quais deviam ser dirigidas 

por pessoas da confiança do rei,  que ocupariam postos administrativos  como de juízes, 

vereadores e oficiais (PORTUGAL, 1830, p. 507).  

Diante  dessa alteração,  o Alvará de 1757, de acordo com o próprio documento, 

apontava possíveis soluções para a desordem que se encontrava na América Portuguesa. 

Ao tomar essa decisão, Sebastião José de Carvalho e Melo, junto a seus colaboradores, 

justificam-na pela ausência de racionalidade do índio, utilizando-se de palavras com valor 

altamente negativo para se referir aos povos nativos, como seres de “lastimosa rusticidade e 

ignorancia” (PORTUGAL, 1830, p. 507).   

De acordo com a Lei do Diretório, os indígenas eram inabilitados para conduzir os 

seus  Principaes,  pois  não  teriam  sido  educados  adequadamente  para  que  pudessem 

apresentar a “necessaria aptidão,  que se requer para o Governo, sem que haja quem os 

possa  dirigir”.  Francisco  Xavier  de  Mendonça  Furtado,  irmão  de  Sebastião  José  de 

Carvalho  e  Melo,  nomeado  a  governador  e  capitão-geral  do  Grão-Pará  e  Maranhão, 

discordava  do  Alvará  de  4  de  abril  de  1755,  alegando  que  “estava  ciente  de  que  um 

rompimento tão completo com a tradição não daria certo”  (MAXWELL, p. 59, 1996). 

Atribuindo aos índios adjetivos que estavam presentes também no Diretório de 1757, como 

rústicos e ignorantes. Diante dessa situação, ficou determinado que devia ser nomeado para 

Diretor,  governador  e  Capitão Geral do Estado pessoas que tivessem “bons costumes, 

zelo, prudencia, verdade, scencia da língua e de todos os mais requisitos necessários para 

poder dirigir com acerto os referidos Índio” (PORTUGAL, 1830, p. 507 ).

Ao adiar o benefício, concedido aos índios pelo Alvará de 6 de junho de 1755, de 

assumir postos administrativos, por meio da Lei do Diretório de 1757, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, como representante do Estado, explicaria a decisão, atribuindo a culpa 

aos responsáveis pela educação na América Portuguesa dos índios. A lei, desse modo, teve 
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como finalidade corrigir os males que, de acordo com o legislador, foram causados pelos 

jesuítas, os quais foram negligentes no que se refere à promoção e integração dos índios à 

sociedade portuguesa, pois tinham acentuado as diferenças que iriam ser amenizadas por 

esse dispositivo.

Seguidamente, ordenou-se um ensino no qual os castigos deviam ser proibidos e os 

princípios cristãos levados em conta ao civilizar os povos. A partir dessa data, o modelo 

educacional aconselhado devia ser o já utilizado por “todas as Nações, que conquistaram 

novos  Domínios”,  o  qual  consistia  em  disseminar  a  sua  língua  materna  nos  “Povos 

conquistados”  e  não  mais  ensinar  através  da  língua  geral,  como  faziam  os  jesuítas 

(PORTUGAL, 1830, p. 508).

Nesse  documento,  pressente-se  uma  tomada  de  consciência  no  que  se  refere  à 

proeminência  da  expansão da língua  do príncipe  para  a  Nação Portuguesa,  pois,  como 

mencionado, esta foi a primeira legislação a tratar explicitamente da língua portuguesa. Isso 

significa dizer que, antes 1757, o ensino de línguas não era oficializado ou legalizado. Em 

outras palavras, não era razão de Estado.  Nesse sentido, só havia um ensino de língua 

institucionalizado, e este estava sob responsabilidade da Igreja, que consistia no estudo da 

língua latina. 

Compreende-se, assim, que não se pode pensar em ensino de línguas antes de 1757, 

uma vez que o ensino restringia-se unicamente ao latim.  Nesse sentindo, somente a partir 

da Lei de 1757, a língua portuguesa como um conhecimento que devia ser aprendido nas 

escolas, torna-se oficial. A esse respeito, o mandamento jurídico de 1757 decretou que, a 

partir de então, a língua portuguesa deveria ser ensinada a meninos, a meninas e aos índios 

que  se  mostrassem capazes  de  “instrucção  nesta  matéria”,  tornando  proibido  o  uso  da 

língua geral.  

Ainda previa o documento a “ruína espiritual,  e Temporal  do Estado”,  caso não 

fosse materializado o projeto apresentado pela  lei  de 1757, não só do ensino de língua 

portuguesa e da sua propagação, mas também da sua imposição na América Portuguesa 

como língua nacional, no lugar da “lingua própria das suas Nações, ou da chamada Geral” 

(PORTUGAL, 1830, p.  509),  buscava-se diminuir  o poder eclesiástico sobre a colônia, 

estabelecendo uma nova estrutura na qual o Estado era a principal máquina, como explica 

Teixeira (1999, p. 28), e as pessoas que aqui viviam seus instrumentos. Daí o florescimento 
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do  antijesuitismo  expresso  nessa  lei:  os  jesuítas  já  haviam  conquistado  um  espaço 

significativo na sociedade não só portuguesa como também colonial.  Assim, era preciso 

conter a força da Companhia de Jesus e promover a edificação de uma nova organização 

estatal  em substituição do que havia sido tecido pelo poder eclesiástico e que até então 

estava  presente.  Iniciava-se,  dessa  maneira,  o  processo de  secularização  do  iluminismo 

pombalino. 

 Argumentava-se, na lei de 1757, que os jesuítas eram responsáveis pelo arcaísmo e 

pela ausência de uma civilização na colônia, o que impedia o seu progresso, de tal modo 

que  era  preciso  o  Estado  intervir  para  restituir  aos  povos  a  “solida  felicidade  das 

Repúblicas”, que havia sido interrompida pelo monopólio da Igreja sobre a educação. Para 

tanto, o documento estabeleceu uma série de concessões aos índios, além das já aludidas, 

como o assentimento das alianças entre eles e os portugueses, a construção em “todas as 

Povoações duas Escolas Publicas”, sendo que uma deveria ser somente para meninos, em 

que  os  conteúdos  ensinados  limitar-se-iam  aos  conhecimentos,  denominados  por  Jean 

Hébrard (1990),  de saberes  elementares,  isto  é,  ler  escrever  e  contar,  além da doutrina 

cristã. Atinente às meninas, com exceção do contar, o ensino deveria conter quase a mesma 

base dos meninos – ler, escrever e a doutrina cristã, acrescentando a estes conteúdo o “fiar, 

fazer renda, custura, e todos os mais mistérios próprios daquele sexo” (PORTUGAL, 1830, 

p. 509). 

Embora  o Alvará aconselhasse que meninos  e  meninas  indígenas  frequentassem 

escolas diferentes, permitia que as crianças indígenas fossem instruídas na mesma escola no 

caso de ausência de mestra na povoação. Concernente aos mestres nessa época, apesar de 

serem indicados pelo poder estatal e terem que atender às exigências colocadas pela peça 

legislativa de 1757 – tais como serem “Pessoas dotadas de bons costumes, prudência, e 

capacidade,  de  sorte,  que  possão  desempenhar  as  importantes  obrigações  de  seus 

empregos”–, a profissão docente ainda não havia sido institucionalizada, ou seja, o Estado 

ainda não era responsável pelo pagamento dos mestres, como evidencia a lei em comento, 

ao  pronunciar  que  a  retribuição  dos  mestres  e  mestras  pelo  seu  ofício  seria  da 

responsabilidade  dos  pais  ou  da  pessoa  que  tivesse  o  poder  sobre  o  pequeno  índio 

(PORTUGAL,  1830,  p.  509).  A  esse  respeito,  Andrade  (1978,  p.  11)  complementa  a 

informação retirada do Diretório, ao explicar que as crianças órfãs eram dispensadas de 



                                                                                                                                                                          65

contribuir com o salário do mestre, se comprovassem sua situação de desamparo através de 

uma carta concedida pelo Governador.  No caso das demais, “teriam de pagar o ensino – 

cada um, meio tostão por mês e meio alqueire de farinha por ano, em dinheiro ou frutos”.

Ao analisar as correspondências daquele período trocadas entre Luís Diogo Lobo da 

Silva, responsável por colocar em prática as orientações da Lei do Diretório, e Mendonça 

Furtado, Andrade (1978, p. 10-11) cita uma em que Luís Diogo Lobo da Silva confessa ter 

selecionado os melhores soldados para ensinar os meninos por não ter encontrado nas vilas 

ninguém que pudesse assumir  tal  função.  No caso das  meninas,  solicitou  aos  diretores 

casados  que  colocassem  as  suas  mulheres  para  ensiná-las.  Não  era  só  a  carência  de 

professores que dificultava a implementação das reformas de 1757. A falta de material de 

ensino também prejudicou a sua efetivação. Nesse sentido, o mesmo autor relata que havia 

vários empecilhos para a aquisição de papel, de dicionário e compêndios.  Acrescente-se a 

isso uma organização social muito arcaica em comparação ao sistema que se tencionava 

instituir na América Portuguesa a partir de 1757.

Ante a falta de manuais na colônia, e para não entrar no desagrado da Diretoria 

Geral de Estudos, Lobo Silva, em 1759, encomendou a composição da Breve instrucçam 

para  ensignar  a  Doutrina Chritaã,  ler  e  escrever  aos  Meninos  e  ao  mesmo tempo os  

princípios da língua portuguesa e sua ortografia10. Nas primeiras páginas, a obra apresenta 

as Letras Correntes romanas – minúsculas – e as Letras Capitáes romanas – maiúsculas –, 

além das vogais e dos sinais gráficos.  Segue então com uma breve definição de sílaba e de 

nome,  justificando  a  lista  tão  resumida  de  exemplos,  ao  explicar  que  não  há  tanta 

necessidade de os meninos aprenderem a escrever um vasto vocabulário,  pois a estes é 

suficiente  ensinar  a  “doutrina  christãa,  e  scientes  no  ajuntamento  das  letras  e  boa 

pronunciadas diçoens que He o que nas Escolas se procura” (apud ANDRADE 1978, p. 

122).

 Há, nesse manual, uma parte dedicada aos mestres das escolas, na qual é colocada a 

importância  das  pessoas  que  assumiam  tal  ocupação  para  o  Estado,  pois  estas  eram 

responsáveis por passar não só os princípios cristãos, mas também a “obediência ao Rey e 

aos  seus  Ministros  respectivos,  do  amor  e  respeyto  aos  nossos  mayores,  do  affecto 

necessário á Patria e aos interesses da Monarchia”. Os compêndios publicados nessa época 

10 Esta  obra  foi  integralmente  reproduzida  por  Andrade  (1978)  e  anexada  ao  livro:  A reforma 
pombalina dos estudos secundários no Brasil, por meio do qual tivemos acesso à sua leitura.
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também visavam instruir os mestres a ensinar aos seus discípulos a não praticar nada que 

fosse abonável à monarquia e nem escandaloso à religião (apud ANDRADE 1978, p. 122). 

O manual  retomou a questão dos  castigos,  um assunto discutido  no  Verdadeiro 

Método de Estudar e também no parágrafo terceiro da Lei do Diretório. Neste documento, 

assim como na Breve instrucçam, aconselhou-se que os mestres procurassem o equilíbrio, 

ou seja, não deviam nem ser severos demais, para não afastar os discípulos das escolas, 

nem brandos a ponto de não os corrigirem diante de um erro.  Nesse sentido,  o uso da 

palmatória só se justificaria em casos nos quais o erro fosse consequência da preguiça ou 

quando a criança fosse surpreendida contando alguma mentira.  

Depois de sublinhar a importância dos mestres trabalharem o conteúdo religioso, 

aconselhando-os a ensinar as orações e os preceitos da Igreja aos seus discípulos, o manual 

destacou a ordem em que cada conhecimento devia ser passado. Conhecer as letras e as 

sílabas era o primeiro passo para aprendê-las através de textos cristãos. Assim, quando os 

discípulos  adquirissem  a  capacidade  de  reconhecer  as  letras,  começariam  a  juntá-las, 

formando as pequenas sílabas e, posteriormente, as palavras. Ao terminar de passar alguns 

princípios  morais  que  deviam  acompanhar  o  discípulo  durante  seu  curso  de  vida,  o 

compêndio o advertia sobre os embaraços e os problemas que os alunos poderiam enfrentar 

por lhe “faltar a comodidade de bem fallar, bem ler e bem escrever”, pois teria 

Geral  estimação  o  homem honesto  que  falla  com acerto,  que  lê  com 
desembaraço e que escreve com perfeyção, porque das certezas infaliveis 
que foi bem educado (sic). Aquelle que caresse destas circunstancias he 
visto  como  subjeito  inerte;  servem  as  suas  vozes  de  asumpto  para  o 
escarneo,  para  zombaria  e  para  o  desprezo.  Aquelle  que nam sabe ler 
passa a metade da vida cego e para poucas couzas he capaz o homem que 
nam sabe ler e escrever (apud ANDRADE 1978, p. 134).

Ao chegar à explicação gramatical, complementa a importância de aprender a língua 

portuguesa, pois falar bem a sua língua é a “arte das artes, e a arte mais nobre, mais útil e 

mais preciza para o comercio humano (apud ANDRADE 1978, p. 134). Segue, então, com 

esclarecimentos breves sobre as vozes gramaticais ou, de acordo com a nomenclatura atual, 

classes.  Concernente  a  estas,  ao  verbo  seria  dedicado  maiores  comentários.  Outros 

compêndios foram referenciados pelo governador Lobo da Silva, entre eles estão Educação 

de hum Menino Nobre (1734), de Martinho de Mendonça e Proença (1693-1743), e Os Três 
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Livros  de Cicero sobre Obrigações  Civis  de Cícero  (1766), obra traduzida  por Miguel 

Antonio Ciera ( (?)-(?) ) e oferencida a Sebastião José de Carvalho e Melo, já condecorado 

como Conde de Oeiras, de acordo com a primeira página do compêdio, que indica ter sido a 

tradução da obra uma encomenda do ministro português. É interessante sublinhar que o 

tradutor do compêndio Os Três Livros de Cicero sobre Obrigações Civis de Cícero,  na 

introdução, solicita proteção a Sebastião José de Carvalho e Melo para sua obra, para que 

lhe concedesse permissão para empregá-la da forma que melhor lhe agradasse.

A lei de 1757 preocupou-se também com mais alguns benefícios que não estavam 

diretamente ligados à educação, como a introdução de sobrenome, habitação, entre outros. 

Percebe-se  que  o  governo  português  buscava  uma  forma  de  aproximação  dos  povos 

indígenas e de distanciamento dos jesuítas, que exerciam o controle de lugares estratégicos, 

dificultando  a  consolidação  dos  interesses  imperiais  do  governo  pombalino  de 

nacionalização dos territórios pertencentes à América Portuguesa. Maxwell (1996, p. 72) 

esclarece,  através  da correspondência  dos  irmãos Sebastião José de Carvalho  e  Melo e 

Mendonça Furtado,  que os jesuítas deveriam ser afastados das fronteiras para que estas 

fossem  protegidas  dos  espanhóis  e  ingleses,  pois,  no  caso  destes  últimos,  os  irmãos 

desconfiavam que eles alimentavam uma relação comercial com os religiosos. Além disso, 

os jesuítas eram tidos como um impedimento para europeização dos índios. Acrescente-se a 

isso o fato de os jesuítas não pagarem os impostos dos territórios por eles ocupados. 

O campo  educacional,  por  sua  vez,  foi  marcado  pela  querela  entre  pensamento 

tradicional  e  pensamento  moderno.  Os  jesuítas  eram  acusados  do  obscurantismo 

pedagógico que Portugal vivenciava em pleno Iluminismo. Propôs-se então a renovação 

dos métodos de ensino abalizada nas exigências do projeto político do período pombalino 

de recuperação da nação Portuguesa. Iniciava-se, assim, 

A  derrocada  da  teologia  e  do  direito  canônico  de  seus  pedestais,  a 
exaltação  das  ciências  e  da  filosofia  modernas,  a  ênfase  nos  métodos 
experimentais e de observação direta, a valorização das línguas vivas, a 
nova  gramática,  tudo  concorre  para  tornar  desejável,  necessária,  a 
secularização da cultura (FALCON, p. 136, 1982).

Desse  modo,  a  leitura  da  lei  de  1757  mostra  como  a  remodelação  do  projeto 

educacional  pombalino  repercutiu  nas  finalidades  do ensino na colônia  portuguesa,  que 
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antes estava sob a responsabilidade dos jesuítas, que, de acordo com o documento, foram 

incapazes de responder às reais pretensões de “Sua Magestade”: despir o índio dos seus 

costumes e da sua língua, e vesti-lo com a civilização européia e, sobretudo, com a língua 

portuguesa. Até então, alfabetizava-se através da língua do colonizado. No caso dos filhos 

dos colonos, ensinava-se por meio da língua geral e, posteriormente, ensinava-se o latim e 

outras línguas estrangeiras.  Com a ascensão das línguas vivas, o projeto político pombalino 

previu não só a  valorização  da língua portuguesa,  mas  a  unificação  linguística.   Nesse 

momento, embora o dispositivo de 1757 apontasse a doutrina cristã como um dos primeiros 

rudimentos a serem ensinados, deixaria de ser o objetivo principal da alfabetização, para se 

tornar mais um instrumento para o ensino de língua portuguesa, que passava a ser um dos 

requisitos, como fora referenciado, para ocupar cargos como o de Diretor. 

 Nesse momento,  a legislação  pombalina  ainda não fala  da composição  de uma 

gramática da língua nacional, mas do ensino de Primeiras Letras, pois é preciso escolarizar 

na língua portuguesa, utilizando para isso o catecismo, método do ensino de línguas no qual 

se aprendiam os principais fundamentos da língua portuguesa e da religião. Almeida (2008) 

salienta que a aprendizagem da língua portuguesa tornou-se, mediante a lei do Diretório de 

1757,  fator  basilar  para  o  projeto  de  civilização  dos  povos  indígenas  da  América 

Portuguesa,  que  até  então,  de  acordo  com  a  peça  legislativa  citada  acima,  estavam 

despojados de “todos aquelles meios, que se podião civilisar”, conservando-se assim “na 

rustica,  e  barbara  sujeição”  (PORTUGAL,  1830,  p.  509).  É  relevante  lembrar  que,  na 

colônia, embora fosse uma parcela pouco significativa,  havia pessoas letradas que eram 

responsáveis pela sua administração.   

Verifica-se  na  lei  uma  das  primeiras  ações  realizadas  no  período pombalino  na 

busca  ou  invenção  de  um espírito  nacional  durante  a  administração  de  D.  José  I.  Tal 

discurso  seria  marcado  por  elementos  que  expressassem  índices  de  nacionalidade 

localizados no passado. Nesse documento, os jesuítas aparecem como os responsáveis pelo 

atraso cultural e educacional e, posteriormente, pelos problemas econômicos que a nação 

enfrentava.  Desse  modo,  de  acordo  com  a  mentalidade  da  gestão  pombalina,  fez-se 

necessário uma volta ao passado para encontrar as raízes em uma época em que Portugal 

estava entre as nações polidas europeias e em que o grupo religioso em questão não estava 

presente de forma significativa no contexto político,  cultural,  educacional  e econômico, 
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justificando assim as ações do gabinete de D. José I, que pregava a continuidade de uma 

tradição interrompida pelos jesuítas. A esse respeito, Carvalho (1978, p. 54) afirma que 

havia uma “autoconsciência histórica” por parte daqueles que compunham a administração, 

“a que não faltaram sequer a perspicaz compreensão da situação presente e característica 

filosofia da história pela qual o gabinete de D. José I procurou justificar a doutrina do seu 

absolutismo”.  

 Renan (2008, p.18) esclarece, através de vários exemplos, que a gênese de uma 

nação não está essencialmente atrelada à religião, à língua, a limites geográficos ou à raça, 

e sim a um sentimento comum que é encontrado no passado e no presente, pois, para o 

historiador, uma nação é constituída “de um rico legado de lembranças” e da vontade de 

registrar essas lembranças para que elas permaneçam, incutindo a ideia de coletividade. 

Assim,  faz-se  necessário  uma  valorização  dos  ancestrais,  uma  vez  que  são  eles  os 

responsáveis pela definição do indivíduo contemporâneo:

Um passado heróico, dos grandes homens, da glória, eis o capital social 
sobre  o  qual  se  assenta  uma  idéia  nacional.  Ter  glórias  comuns  no 
passado,  uma  vontade  comum  no  presente;  ter  feito  grandes  coisas 
conjuntamente, querer fazer ainda, eis as condições essenciais para ser um 
povo. Amamos na proporção dos sacrifícios que consentimos, dos males 
que sofremos.

Nesse sentido,  o período pombalino recorre à época de Camões para resgatar as 

raízes, construindo assim um passado glorioso e uma tradição para Portugal, que, de acordo 

com o discurso pombalino, levaria à recuperação da Nação Lusitana, que vivia um período 

difícil no setor econômico desde o terremoto de 1755, em Lisboa. Com essa política de 

imposição da língua portuguesa da Lei do Diretório de 1757, Sebastião José de Carvalho e 

Melo objetivava não só ensinar os índios a falar o português, mas também a reconhecer a 

importância da língua portuguesa, bem como formar cristãos úteis ao Estado Português, à 

medida que passava a sua ideologia e suas crenças. Para tanto, Pombal não só adequou a 

comunidade indígena à sociedade Portuguesa, mas também dizimou a língua que até então 

era a mais falada na América Portuguesa, a “língua geral”, denominado-a de “invenção 

verdadeiramente abominável, e diabólica” (PORTUGAL, 1830, p. 509). 

Foi com o pensamento nessa direção que Sebastião José de Carvalho e Melo, no 

século XVIII, elaborou um projeto de maioridade e valorização da língua portuguesa, pois, 
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dessa forma, ele não só conquistaria novas terras, mas também exerceria o domínio dos 

povos que ali habitavam. Carvalho (1978, p. 25) assevera que as reformas pombalinas no 

tocante  à educação significaram uma mudança da mentalidade europeia e expressam as 

inquietações que permeavam a sociedade setecentista da época. 

O segundo passo empreendido por Sebastião José de Carvalho e Melo atinente ao 

ensino da língua portuguesa, depois do Alvará de 1757, na esfera educacional, foi o Alvará 

de 28 de junho de 1759, que consistiu na reforma dos Estudos Menores. Nesse mandamento 

jurídico, as Letras Humanas seriam consideradas o alicerce das ciências, que, por sua vez, 

teriam a responsabilidade não só sobre a felicidade da Nação Lusitana, mas da preservação 

da sua justiça, da sua igualdade e da sua religião. Logo no início, o documento confessava o 

otimismo jurídico que perpassava a gestão pombalina, pois este pressupôs uma doutrina 

que se tornaria mais evidente em 1769, com a Lei de Boa Razão. A esse respeito, o Alvará 

de  1759  afirmava  que  esta  lei  proporcionaria  à  monarquia  portuguesa  “os  maiores 

progressos em benefício da Igreja, e da Pátria”, através de seus vassalos (PORTUGAL, 

1830, p. 673).

2.2. A estatização do ensino Lei Geral dos estudos menores de 28 de 

junho de 1759

Em 1758,  um  ano  antes  do  Gabinete  de  D.  José  I  expedir  a  Lei  dos  Estudos 

Menores,  uma  parcela  da  aristocracia  portuguesa  planejou  um  atentado  ao  monarca 

português,  pois esta se sentia  prejudicada por ter  à frente  das decisões políticas  da sua 

nação um homem que não tinha tradição entre os nobres. Somado a esse acontecimento, a 

força conquistada pela Companhia de Jesus com as missões ultramarinas  levou o então 

ministro a elaborar os próximos passos da sua administração e, sobretudo, a consolidar “o 

poder real que era um dos alvos da sua governação” (CARVALHO, 2001, p. 428). 

Nesse sentido, aproveitou a oportunidade para denunciar uma possível aliança entre 

os jesuítas e nobres pelo atentado contra a monarquia, justificando, assim, a perseguição ao 

último  segmento  com  tortura  e  morte  de  alguns.  As  mulheres  foram  colocadas  em 
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recolhimentos  religiosos.  Os jesuítas,  por  sua vez,  tiveram seus  colégios  cercados  pelo 

exército do paço e, em 12 de janeiro de 1759, foram definitivamente expulsos de Portugal e 

de seus territórios, “por crime de lesa-majestade, com confiscação de todos os seus bens”. 

Posto isso, Sebastião José de Carvalho e Melo foi obrigado a pensar mais sobre a educação, 

pois, apesar de a Lei do Diretório fazer sérias críticas aos jesuítas, até esse momento eles 

permaneciam em suas atividades e talvez continuassem se não fosse a emboscada contra D. 

José  I.  Fez-se  necessário,  desse  modo,  montar  outra  estrutura  para  amenizar  a  lacuna 

deixada pelos jesuítas (CARVALHO, 2001, p. 428-429).

Em 28  de  junho  desse  mesmo  ano  foi  ordenado  o  Alvará  de  regulamento  dos 

Estudos Menores,  mediante  o  qual  Sebastião José de Carvalho e  Melo foi  reconhecido 

como Conde de Oeiras junto ao Gabinete de José I. Tal documento não especificou o que 

eram designadas de Escolas Menores, nem a idade dos discípulos que a frequentariam, nem 

se havia uma seriação ou, em caso afirmativo, como esta era organizada. A lei apenas faz 

alusão a essa etapa referindo-se a ela “em oposição aos estudos superiores” (CARVALHO, 

2001,  p.  430).  Nesse  sentido,  a  lei  de  1759  somente  deixa  claro  que,  no  percurso  do 

discípulo que desejasse frequentar a Universidade, deveriam constar obrigatoriamente as 

Aulas Régias de Grego, de Retórica e de Gramática Latina. Ainda a respeito da organização 

dos Estudos Menores, Oliveira (2010a, p. 51) esclarece que este se estruturou “em dois 

níveis: o primeiro representado pelas Aulas Régias de Ler, Escrever e contar e o segundo 

pela Gramática Latina, Grega Hebraica e Retórica. 

 O Alvará de regulamento dos Estudos Menores objetivava,  sobretudo, de acordo 

com Carvalho (2001), cumprir a determinação que solicitava a expulsão da Companhia de 

Jesus. Além disso, dava continuidade à Lei do Diretório de 1757, ao trazer um conjunto de 

propostas para reformar o sistema pedagógico que ainda vigorava na sociedade portuguesa 

e em seus domínios. Nesse sentido, se a lei de 1757 verificou e descreveu o que acontecia, 

segundo o olhar do legislador,  no sistema pedagógico das colônias,  apresentando como 

impasse para o progresso de Portugal a educação que era oferecida pelos jesuítas, o Alvará 

de 1759 não só reafirmou a culpa dos jesuítas pelo quase total aniquilamento do ensino das 

letras, como também substituía “o escuro, e fastidioso” método, que era comum nas escolas 

que tinham como mentores esses religiosos, por um método mais simples (PORTUGAL, 

1830, p. 673).
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Segundo Carvalho (1978, p. 59), este Alvará nasceu da necessidade de instituir um 

sistema educacional no lugar do que antes era suprido pelo ensino jesuítico. O então Conde 

de  Oeiras  tratou  logo  de  pensar  uma  nova  maneira  de  organizar  a  instrução  pública, 

indicando, através da Carta régia de nomeação, D. Tomás de Almeida em 9, de julho de 

1759, para o lugar de Diretor geral dos Estudos, no qual este foi incumbido de cuidar da 

implantação das reformas  não só no Reino, mas também em seus Domínios. Conforme o 

documento expedido em 1759, o Diretor Geral se tornou responsável pela efetivação do 

conjunto de normas previsto no Alvará. Assim, seria da competência de quem ocupasse 

esse cargo ter conhecimento de todos os preceitos que estavam nessa lei, para ajuizar se os 

professores  estavam seguindo  suas  orientações.  Caso  os  professores  não  estivessem se 

adequando  às  determinações  do  Alvará  e  das  Instruções  que  posteriormente  seriam 

publicadas,  deviam ser advertidos.  Com a insistência  no descumprimento,  receberiam a 

destituição do emprego, acrescida das penas cabíveis. 

Cabia  também  ao  Diretor  Geral  auxiliar,  junto  aos  comissários  deputados,  na 

realização de rigoroso exame para o provimento das vagas para o exercício da profissão 

docente. No caso dos professores particulares, depois de serem avaliados e aprovados pelo 

“Pertendente  por  dous  Professores  de  Grammatica”,  era  atribuição  do  Diretor  Geral 

conceder licença para desempenhar o oficio de ensinar. Estava também obrigado a interferir 

nas desavenças entre os professores para instituir a harmonia e estabelecer a unidade no 

tocante à doutrina, pois a divergência, além de diminuir o rendimento desses profissionais, 

produzia  nos  seus  discípulos  “o  espírito  de  orgulho  e  discórdia”.  Diante  dessas 

determinações, o Diretor Geral, ao final de cada ano, tinha a responsabilidade de fazer um 

relato minucioso do desdobramento dos estudos, com propostas para corrigir o que fosse 

necessário e os meios  que seriam utilizados  para concretizá-las  (PORTUGAL, 1830, p. 

675-676).

Ao que parece, D. Tomás de Almeida escreveu seu primeiro registro em 1760, pois 

no relatório de 7 de setembro do ano seguinte fez referência a uma correspondência enviada 

naquele ano, dizendo que ainda aguardava  resposta do Gabinete de D. José I. O Diretor 

Geral, no relatório de 1761, também aproveitou a oportunidade para colocar as dificuldades 

dos  estudantes  para  entrar  na  Universidade  de  Coimbra,  em  decorrência  da  falta  de 

professores  de  saberes  indispensáveis  ao  ingresso  nos  estudos  superiores,  fato  que  não 
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levou à tomada de nenhuma providência das pessoas que estavam à frente dessa reforma, 

pois as queixas do Diretor Geral continuaram nos relatórios de 1763 e 1765. No documento 

de  1765,  notificou  a  permanência  das  gramáticas  proibidas  em  1759  no  Alvará  de 

regulamento dos Estudos Menores, como a de Manuel Álvares, assim como determinava a 

lei. Os professores foram retirados da função e os compêndios queimados. Além disso, no 

ano de 1765, depois de tanto tempo investido no cargo, D. Tomás de Almeida recebeu o 

seu primeiro salário pelos seus serviços (CARVALHO, 2010, p. 436-437). 

Quanto à contratação de professores que pudessem assumir as classes, a lei de 1759 

previa a extinção até mesmo da memória que um dia houvera na Nação Lusitana e em suas 

terras  classes  e  escolas  sob  a  orientação  desses  religiosos,  uma  vez  que  estes  tinham 

causado “enormes lesões, e tão graves escândalos” (PORTUGAL, 1830, p. 674). No mês 

seguinte ao da publicação do Alvará de 1759, foi divulgado o Edital de Tomás de Almeida, 

de 28 de julho de 1759, com instruções sobre a reforma, no qual o Diretor de Estudos expôs 

a sua primeira providência para executar as determinações do Alvará de regulamento dos 

Estudos Menores, em que previa como uma das mudanças a realização de exames para os 

candidatos que desejassem ser investidos no cargo de mestre dos estudos de Humanidades. 

Caso fossem aprovados seriam pagos pelo erário português, a saber, as “provisões Reaes, 

ou Disposições particulares, e o mais que Eu for servido a resolver” (PORTUGAL, 1830, p. 

676). 

Para cumprir tal disposição, iniciou-se, por meio do Edital, a seleção dos mestres, 

para  o preenchimento  das cadeiras  de gramática  latina,  grega e  retórica,  que levou em 

consideração, como critérios fundamentais de avaliação, os mesmos colocados na Lei do 

Diretório  de 1757, os quais,  por sua vez,  foram retomados no Alvará de 1759,  que se 

preocupou  não  só  com  o  domínio  do  assunto,  mas  também  com  o  que  havia  sido 

apresentado pelo documento que o antecede, ou seja, “os requisitos de bons, e provados 

costumes,  e  de  sciencia,  e  prudência”.  Cumpre  lembrar  que  aos  aprovados  não  seria 

cobrado nem um tipo de recompensa.  Depois de regulamentados,  os professores seriam 

revestidos com os mesmos privilégios dos nobres, “incorporados em Direito commum, e 

especialmente no Código, Titulo = De Professoribus, et Medicis.=” (PORTUGAL, 1830, p. 

677).
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Nesse Edital, definiam-se os procedimentos para integrar às Cadeiras de Mestres. O 

primeiro passo consistia em fazer um requerimento comunicando o saber que desejavam 

ensinar, a sua assistência, a experiência docente, se desenvolveram as atividades de ensino 

como mestre  público  ou particular  e  o  endereço  do lugar  onde exerceram a prática  do 

magistério, para verificar se os discípulos haviam tido um bom aproveitamento. Caso as 

informações  fossem  verdadeiras  e  os  mestres  possuíssem  uma  boa  conduta,  seriam 

aprovados nos “exames de capacidade e literatura conforme a cadeira, que pretendem”. D. 

Tomás  de  Almeida,  ao  publicar  o  Edital,  conservou  também  a  disposição  prevista  no 

Alvará de 1759, que proibia o exercício da profissão de mestres em Portugal e em suas 

colônias sem a carta de permissão concedida por ele (apud  ANDRADE, 1978, p. 190). 

Assim como disposto no Alvará de 1759, o edital trazia como requisito para a contratação 

dos mestres o domínio do conteúdo que pretendiam ensinar e, no caso dos candidatos a 

professores  particulares,  só  receberiam  a  licença  depois  de  serem  avaliados  por  dois 

mestres régios responsáveis em notificar ao Diretor Geral a competência dos aspirantes à 

função.

D. Tomás de Almeida recomendou que os mestres não adotassem o método antigo. 

De acordo com as  Instrucção para os professores de gramática Latina,  vislumbrava-se 

“descobrir,  e  prescrever  os meios” de cultivar  o  interesse dos discípulos  pelos  Estudos 

Maiores,  por  isso  a  tentativa  de  simplificar  o  método  de  ensino  da  língua  latina  para 

aumentar  a  formação  de  pessoas  capazes  de  assumir  cargos  e  profissões  que  a  Nação 

Lusitana  precisava  para  iniciar  a  sua  reconstrução,  tais  como  advogados,  médicos, 

engenheiros, comerciantes e bons militares. No âmbito cultural, nas palavras de Carvalho 

(1978, p. 84), a educação, em conformidade com o novo método, deveria centrar o seu 

ensino, não na língua latina, como imprescindível para ter acesso aos estudos maiores, mas 

em desenvolver a apreciação dos alunos pela latinidade, ou seja, pelos diversos aspectos da 

cultura clássica, uma vez que seu estudo despertaria a “consciência dos fatos pretéritos da 

vida portuguesa, porque representava um deliberado esforço no sentido de reviver a bela 

tradição  humanista  do  quinhentismo  que  o  advento  das  escolas  jesuíticas”  não  teria 

continuado. 

Antes da publicação do edital, D. Tomás de Almeida organizou uma lista contendo 

o  nome  de  17  pessoas  que  contemplavam  os  requisitos  para  o  exercício  da  profissão 
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docente, número que não foi suficiente para suprir a demanda de todos os saberes e nem de 

todos os lugares que o Alvará de 1759 tentava compreender. No caso da Retórica, não se 

conseguiu encontrar  ninguém que atendesse às  exigências.  A respeito  dessa seleção  de 

professores, Carvalho (2010, p. 434, 435) constatou, ao ler uma carta de Bento José de 

Sousa Farinha (1740-1820) – professor da época –, que o Diretor Geral foi bem cuidadoso, 

escolhendo  os  melhores  dentro  das  possibilidades,  uma  vez  que  não  havia  tantos 

candidatos,  mas  logo,  segundo a  correspondência  referida,  encontraram-se  pessoas  que 

conseguiram passar pelas etapas demoradas e cansativas dos exames.

Nesse momento, o que marcou e tornou possível a reforma da instrução pública foi 

a questão da estatização do ensino, pois a educação passou a ser razão de Estado, o que, no 

século XVIII, de acordo com Brügger (2007, p. 56), não é sinônimo de “uma entidade 

abstrata, mas sim de instituições e pessoas investidas de autoridade pela coroa portuguesa”. 

Com essa lei, a estrutura e a finalidade do ensino mudam completamente, pois deixam de 

focalizar  a  formação  do  homem  temente  a  Deus  para  incentivarem  uma  formação  do 

homem civilizado,  apto  à  guerra  e  a  realizações  comerciais.  A profissão  docente  e  os 

métodos de ensino também foram mudados, institucionalizando-se ou oficializando-se.

No que compete ao ensino de línguas, o Alvará de 1759 introduziu o novo método 

para o ensino do latim, antes ensinado pelo método jesuítico, em que o discípulo aprendia 

sem nenhum auxílio da língua portuguesa, motivo que fez Falcon (1993, p. 117) considerar 

a língua latina nesse momento como uma “metalíngua”, pois o latim tinha como função 

descrever a si mesma e a outras línguas, uma vez que as gramáticas do período explicavam 

os principais fundamentos da língua utilizando-se do próprio latim. 

Quanto ao seu caráter metalinguístico, os parágrafos IV, V e VI da Instrucção para 

os professores de gramática Latina trouxeram não só um contra-argumento a essa função 

conquistada pelo latim, mas também uma maneira para suprimi-la, ao propor um ensino 

através  de  uma  língua  já  conhecida  do  discípulo,  pois  era  uma  incoerência  ensinar  e 

aprender  uma  língua  em  um  idioma  ignorado  por  quem  o  aprendia.  Devia-se,  então, 

diminuir a “multidão de preceitos” trazidos pelas gramáticas adotadas até esse momento, 

substituindo-as  por  explicações  mais  concisas  dos  compêndios  gramaticais:  Arte  da 

Grammatica  Latina de  Antonio Felix  Mendes  (1706- 1790)  e  a  Minerva,  de  Francisco 
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Sanches  (1523-1600)11.  Estes  compêndios,  segundo  o  documento,  deveriam ser  de  uso 

obrigatório pelos discípulos e professores. Todavia, no caso dos mestres, além dessas duas, 

eles  poderiam utilizar  apenas  para consulta  as  de Vossio,  Scioppio12 e  Port-Royal,  não 

sendo permitido o emprego desses compêndios “para gravar aos Discipulos” (apud CRUZ, 

1972, p. 25).

Essa  reforma  consistiu  na  concretização  de  uma  das  propostas  pedagógicas 

expressas no Verdadeiro Método de Estudar, cujo autor, na segunda carta, “Introdução ao 

estudo  da  gramática  latina”,  depois  de  ter  recomendado  um  estudo  mais  centrado  na 

gramática  da  língua  vulgar  na  carta  anterior,  aconselhou  algumas  mudanças.  O  VI 

parágrafo da Instrucção para os professores de gramática Latina retomava essa discussão, 

sugerindo que os mestres, ao ensinarem o latim aos estudantes, dessem noções básicas da 

língua portuguesa e apontassem a sua semelhança  à latina,  para que eles  conseguissem 

definir ou reconhecer os “Nomes, Verbos, e as Particulas”. O VII parágrafo aconselhava 

aos mestres, depois que os discípulos estivessem “bem estabelecidos nestes rudimentos”, 

apresentá-los a autores que possuíssem a escrita suave, clara e de fácil compreensão, assim 

como recomendou Verney,  citado no XI parágrafo,  com relação às regras de ortografia 

(apud Cruz, 1972, p. 25).  

De  acordo  com  o  Barbadinho,  a  quantidade  de  Cartapácios  para  o  ensino  da 

gramática da língua latina era tão volumosa que o assustou, ao perceber que, além desse 

material, o discípulo tinha que utilizar de outras fontes para o seu estudo. Este não foi o 

único problema que sobressaltou Verney.  O tempo que os discípulos costumavam levar 

para  aprender  a  gramática  latina,  de  oito  a  nove  anos,  também  não  o  agradava.  Tal 

observação já havia  sido pontuada por  João de Barros no século XVI,  repetindo-se no 

Verdadeiro Método de Estudar e no Alvará de 1759. 

Tal prática, levando-se em consideração os dois documentos aludidos, não surtiu um 

resultado  eficiente,  visto  que  os  alunos,  depois  de  realizarem a  leitura  de  todos  esses 

Cartapácios  e  de  cumprir  os  anos  de  estudo,  saiam “tão  illaqueados  nas  miudezas  da 

Grammatica  como  destituídos  das  verdadeiras  noções  da  Linguas  Latina,  e  Grega” 

11 De acordo com Fernandes (2007, p. 133), Francisco Sanches chegou a Portugal em 1534, onde foi pagem 
da rainha D.ª Catarina e do rei D. João III, anos mais tarde foi professor de retórica, de grego e latim. 
12 Gaspar Scioppio foi um autor patrocinado pelo Ministério de D. José I e que construiu teorias 
gramaticais  fundamentadas  na  última  edição  do  compêndio  de  Francisco  Sanches  denominado 
Minerva ou acerca das causas da Língua Latina.  
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(PORTUGAL, 1830, p. 673). Dessa maneira,  far-se-ia-se necessário introduzir  um novo 

método  que  emendasse  as  lacunas  deixadas  na  aprendizagem dos  alunos  no  ensino  da 

gramática  latina  e  fizesse  com  que  em  menos  tempo  estes  nela  tivessem  uma  boa 

compreensão no final dos estudos, pois eram incapazes de entender sozinhos a mais simples 

carta de Cícero.     

Posto  isso,  Verney  traçou  algumas  recomendações  sobre  essa  nova  diretriz 

pedagógica que foram consideradas pelo Alvará e pela “Instrucção para os professores de 

gramática latina, grega, hebraica e de retórica”, como já mencionado, treze anos depois da 

publicação do Verdadeiro Método de Estudar. Nessa obra, o autor defendeu que o ensino 

de qualquer língua que não fosse materna devia partir  de um idioma já conhecido pelo 

discípulo, procedimento recomendável não só às outras nações européias, mas até mesmo a 

Portugal, onde havia uma incoerência no ensino de línguas estrangeiras, uma vez que este 

se dava de uma sorte  para o italiano,  o francês  e  o  tudesco e  de outra  completamente 

diferente para o latim. Enquanto, no ensino das demais línguas estrangeiras, o discípulo 

aprendia através da língua nacional, com o auxílio apenas de uma gramática e da prática de 

exercícios,  tornando-se  hábil  na  língua  estudada,  no  caso  do  latim,  o  mestre  falava  e 

escrevia nesta língua. 

Ainda referente ao latim, havia mais uma dificuldade desnecessária no seu estudo, 

pois os discípulos eram obrigados a memorizar “uma infinidade de versos latinos, e outras 

coisas  que  não  servem  para  nada  neste  mundo”  (VERNEY,  1949,  p.  141).  Os  que 

advogavam a favor desse método argumentavam que a memorização dos versos tornava 

mais fácil a fixação das regras da gramática, argumento que Verney chamou de ridículo, 

pois, de acordo com a fala dos estudantes, estes não entendiam os versos escritos nessa 

língua, e se tal método fosse mesmo assim utilizado, seria mais acertado substituir os versos 

latinos por nacionais. A prova da ineficácia dessa pedagogia é que os “homens adiantados” 

nessa língua não tinham aprendido por esse caminho, mas somente através do “exercício do 

ler, escrever, e falar”. Concernente à prática de tomar os versos de cor, a “Instrucção para 

os professores de gramática latina, grega, hebraica e de retórica” pedia para ser desterrada e 

substituída em prosa ou até mesmo em verso, mas que além de exercício, também servisse 

como instrução para “alguma coisa útil” (apud CRUZ, 1972, p.28).
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Acerca  do  método  de  ensino  defendido  por  Verney,  a “Instrucção  para  os 

professores de gramática Latina” esclarecia que seu primeiro objetivo era fazer com que os 

estudantes adquirissem “huma boa copia de termos, e frases da Lingua, e alcançar o modo 

de  servir  della”,  ou  seja,  aprender  a  utilizá-la  corretamente.  Para  tanto,  os  professores 

inicialmente  não  deveriam  ministrar  suas  aulas  em  latim  para  não  “cair  em  infinitos 

barbarismos”. No parágrafo XVI, a Instrucçaõ novamente fazia referência ao conteúdo da 

língua  portuguesa  como  saber  escolar  necessário,  ao  indicar  a  Collecçaõ  das  palavras  

familiares Portuguezas, e Latinas, de Antonio Pereira e os Exercicios da Lingua Latina, e  

Portugueza acerca de diversas coisas, também do mesmo autor. Tal documento mostra, 

então, as primeiras tentativas da reforma da instrução pública de inserir a língua portuguesa 

no programa educacional (apud CRUZ, 1972, p. 26; 28).   

Tal preocupação com um método para o estudo das Letras e das Ciências só teria 

florescido a partir do século XVII. Durante o século XV e XVIII, segundo Verney, embora 

houvesse  homens  doutos  com desenvoltura  na  língua  latina,  esta  habilidade  teria  sido 

conquistada através de grande esforço e da leitura de obras escritas nessa língua, e não por 

um método que propiciasse a aprendizagem desse conhecimento com mais facilidade, pois 

não  havia  nenhum artifício  para  tornar  o  estudo menos  árduo.  Assim,  “seguiam uns  a 

outros, sem mais eleição que o costume. Viam e estudavam com os olhos e juízo alheio” 

(VERNEY, 1949, p. 145).

Em meio a essa discussão, Verney (1949, p. 145) recomendou que as gramáticas 

dessa língua se adaptassem à nova proposta pedagógica. Nesse sentido, estes compêndios 

gramaticais deveriam ser escritos em língua materna, de uma forma mais simples, precisa e 

não tão “confusa, nem cheia de excepçôes”, como a gramática que seguia o método antigo, 

para que os iniciantes nessa língua pudessem aprender com mais brevidade. Diferentemente 

do método utilizado no século XVI pelo P. Manuel Álvares da Companhia de Jesus, para 

organizar  a  gramática  de língua  latina,  adotada  pelos  jesuítas  no ensino desse saber,  o 

compêndio gramatical apropriado primaria pela simplificação e pela redução no número de 

regras. 

A esse respeito, em nota, António Salgado Júnior (1949, p. 139), ao comentar a obra 

de  Verney,  explica  que  a  gramática  do  P.  Manuel  Álvares  não  possuía  um  volume 

expressivo, com trezentas e sessenta e cinco páginas numeradas, as quais eram dedicadas 
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aos preceitos do latim, todos explicados nessa língua, sem qualquer menção ao português. 

Somadas a estas havia mais trezentas páginas sem nenhum tipo de marcação. Nesta parte, o 

autor organizou um dicionário de palavras traduzidas do latim para o português. A primeira 

parte da obra chamava a atenção pelo que Verney caracterizou como exagero,  pois das 

duzentas e quarenta e sete normas gramaticais de sintaxe, só restariam cento e quinze. As 

exceções, tão comuns ao compêndio do P. Manuel Álvares, depois da aplicação do novo 

método e da reformulação de Scioppio, deveriam desaparecer.  

Tal  transformação  no estudo da  latinidade  tinha  alcançado  gramáticos  de  várias 

nações européias, como Alemanha, França, Itália e Holanda. Nesse sentido, Portugal estava 

em desvantagem, pois a maior parte da mocidade ainda era orientada através da gramática 

de Manuel Álvares, por religiosos que se recusavam a se utilizar de outro material que não 

fosse  a  gramática  latina  do  referido  padre.  Contribuiu  também  para  esse  atraso  na 

“República das Letras” a ignorância dos mestres seculares que, além disso, “eram puros 

pedantes” (VERNEY, 1949, p. 150).

Partia  desse  argumento  o  Alvará  de  1759  para  instituir  o  novo  método  como 

obrigatório  em  todas  as  escolas  de  Portugal  e  seus  domínios,  bem  como  ordenou  o 

compêndio gramatical de língua latina de autoria de Antonio Pereira, padre da congregação 

do oratório, e a Arte da Grammatica Latina, de Antonio Felix Mendes, mestre em Lisboa, 

para o ensino desse conhecimento. Tornava-se proibido o uso das gramáticas que até então 

eram utilizadas para o ensino do latim como a  Arte de Manuel Álvares, pois esta, como 

Verney  (1949)  julgou,  fez  o  estudo  da  latinidade  mais  dificultoso.  Caso  houvesse 

descumprimento dessa norma por alguma escola do reino português, o responsável seria 

“logo prezo para ser castigado ao meu Real arbítrio, e não poderá mais abrir Classe nestes 

Reinos,  e  seus  Dominios”.  A proibição  não  estava  circunscrita  à  gramática  de  Manuel 

Álvares: seus comentadores estavam na lista de compêndios proibidos ou, de acordo com a 

peça legislativa de 1759, inúteis. Pertenciam a essa classificação os seguintes gramáticos: 

Antônio Franco,  João Nunes Freire,  José Soares, com realce para Madureira,  o pior de 

todos, na opinião do legislador (PORTUGAL, 1830, p. 676).

Além do latim, o legislador acrescentou a necessidade do ensino da língua grega, 

pois  este  conhecimento  constituía-se  em  pré-requisito  para  o  ingresso  nos  cursos  de 

teologia, direito, medicina e artes. A respeito da importância dos estudos das antiguidades 
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romanas  e  gregas,  Verney  explicou  que  os  romanos  não  tinham  deixado  um  registro 

histórico,  diferentemente  dos  gregos,  que  foram  responsáveis  por  todo  conhecimento 

histórico romano adquirido pelos portugueses, visto que eles costumavam escrever somente 

na própria língua.  Nesse sentido, a fonte de compreensão da história romana mais relevante 

havia  sido  escrita  por  dois  historiadores  gregos:  Políbio  (203  a.C.-120  a.C.),  autor  da 

Disciplina  militar,  dos  Costumes  domésticos,  das  Leis  públicas  –,  e Dionísio  de 

Halicarnasso  (60  a.C.-7 d.C),  autor  dos Sacrifícios,  Magistrados, e  “toda  a  política  da 

Religião e do Estado” em português, língua de berço dos autores referidos. Isso não era 

tudo,  pois,  de acordo com a “Instrucção para os Professores de Grego, e  Hebraico”,  a 

origem das leis romanas que compunham o corpo do direito civil estava na Grécia, bem 

como o texto do Novo e Velho testamento, os quais foram escritos nessa língua.

Adicione-se a isso, como lembra Carvalho (1978), o fato de ter sido na Grécia onde 

nasceram a eloquência,  a filosofia, a poesia e a história.  Em face de tais argumentos,  e 

compreendendo a relevância do grego para o novo cenário cultural e político que se tentava 

instaurar  em  Portugal,  o  Alvará  de  1759  estabelecia  que  os  professores  dessa  língua 

deveriam  usufruir  dos  mesmos  privilégios  daqueles  que  ensinassem  latim.  Quanto  ao 

método, a “Instrucção” aconselhou que os professores primeiro ensinassem ao discípulo a 

ler corretamente e, posteriormente, o reconhecimento das letras e sílabas, até alcançar a 

perfeita  escrita  mediante  a  prática  de  exercícios,  do  uso  de  gramáticas  dessa  língua 

traduzidas  em língua portuguesa com regras claras e breves,  como a  Grammatica pelo 

Epitome do Methodo de Port-Royal,  o Diccionario Manual de Screvello,  e a tradução de 

obras como a de Homero. Acerca da tradução, os mestres não deviam cair no exagero, para 

evitar o cansaço desnecessário ao discípulo, uma vez que um dos principais objetivos do 

ensino dessa língua consistia em ter acesso à “intelligencia dos Authores” e compreendê-la. 

Outro ponto importante desse exercício é que este não se dava apenas do grego para o 

latim, mas também para o português, o que evidencia um ensino desta língua no programa 

pedagógico,  apesar de não ter conquistado uma Cadeira específica,  como foi o caso do 

latim, hebraico e grego (apud CRUZ, 1972, p. 31).    

Definia-se também,  no Alvará que regulamenta  os Estudos Menores  de 1759, o 

número de professores de grego que cada cidade, vila ou comarca deveria ter.  Além disso, 

garantia o acesso dos discípulos que frequentassem as classes de grego e recebessem por 

http://pt.wikiquote.org/wiki/7
http://pt.wikiquote.org/wiki/60_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/120_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/203_a.C.
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seu bom desempenho as “attestações” do professor comprovadas pelo Diretor Geral aos 

Estudos  Maiores  na  Universidade  de  Coimbra,  com aproveitamento  de  um ano.  Estes 

discípulos podiam optar por qualquer curso “das quatro Faculdades de Theologia, Canones, 

Leys, e Medicina” (PORTUGAL, 1830, p. 677).

A  retórica,  estudo  que  também  nascera  na  Grécia  e  tinha  sua  origem  de  uma 

necessidade dos homens cultos de persuadir os povos, foi também objeto de atenção do 

legislador no dispositivo de 1759. Verney,  em 1746, – ao discorrer sobre este saber na 

quinta  carta:  “Introdução  ao estudo da  retórica  portuguesa  de  púlpito” –,  evidenciou  a 

utilidade  dessa  ciência,  mas  também o  descaso  com que  esta  era  tratada  no  reino  de 

Portugal.  Como não havia  clareza  no que  os  mestres  ensinavam,  Verney denominou  o 

método adotado pelas escolas de uma embrulhada que tornava o ensino de retórica tão 

dificultoso que era impossível aprender de tal forma. Começou criticando seu ensino por 

este ser ministrado em latim, erro ao seu olhar incalculável, pois os discípulos não tinham o 

domínio dessa língua. Além disso, não havia nenhuma necessidade em ensinar somente 

através do latim, uma vez que os preceitos da retórica podiam ser estudados em qualquer 

língua, não existindo, assim, qualquer relação de dependência entre a retórica e a língua 

latina. Outro disparate sublinhado pelo autor no ensino da retórica, era o fato de os mestres 

dizerem aos estudantes que esta só servia para as orações latinas, uma vez que “todo lugar é 

teatro  para  a  Retórica,  arte  indispensável  aqueles  que  se  dedicavam  ao  comércio” 

(VERNEY, 1746, p. 125-126).

 Negligência que foi confirmada pela lei publicada em 1759, pois, já no início, ao 

mesmo  tempo  em  que  reconhecia  a  necessidade  do  ensino  de  retórica,  o  legislador 

lamentava  o  seu  esquecimento  em  decorrência  da  falta  de  professores  públicos  que 

ensinassem tal Arte de acordo com as “verdadeiras regras”.  Com intuito de corrigir tal 

deslize, o Gabinete de D. José I tomou algumas providências. A primeira foi nomear quatro 

professores públicos dessa cadeira em Lisboa, dois nas cidades de Évora, Coimbra e Porto e 

um em cada comarca e vila, sendo que os professores de retórica, dada a importância de tal 

conhecimento, deviam ter iguais privilégios aos de latim e grego (PORTUGAL, 1830, p. 

677). 

A  retórica,  a  partir  da  promulgação  da  lei  de  1759,  tornou-se  componente 

obrigatório, assim como o latim e o grego, para os estudantes que desejassem ingressar nos 
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principais  centros  universitários  de  Portugal,  como  o  de  Coimbra,  e  em  suas  quatro 

principais faculdades. Os discípulos tinham que passar por um exame de retórica aplicado 

diante de deputados indicados pelo Diretor de Estudos. No que se refere aos professores, 

deveriam seguir as “Instruções”, que valiam como lei. De acordo com Carvalho (1978, p. 

88), estas “Instruções” iam de encontro ao “artificialismo gongórico da eloqüência a ordem 

de  um  discurso  singelamente  ornamentado”.  Significava,  então,  restaurar  a  arte  de 

persuadir, como definiu Verney.

A “Instrucção” previa um ensino que proporcionasse à retórica maior versatilidade, 

ou seja, que o emprego da eloquência fosse mais alargado e não restringisse o seu uso, 

como era comum, a pessoas que almejassem fazer futuro “na vida pública e eclesiástica, 

mas também nas múltiplas relações que os homens entre si mantêm no trato cotidiano” 

(CARVALHO, 1978, p. 88). O mesmo defendeu o Barbadinho, ao dizer que “todo lugar é 

teatro para retórica”, explicando no  Verdadeiro Método de Estudar a forte relação entre 

língua e retórica, pois tudo ligado à primeira precisava da retórica – a filosofia, a teologia, a 

lei  civil  e  canônica,  entre  outros  tipos  de  uso  da  linguagem.  Nas  Instruções  para  os  

Professores de Retórica, encontra-se mais uma utilidade para retórica: esta era considerada 

imprescindível  à  formação  do  comerciante,  como  também  no  ambiente  familiar;  “nos 

negócios públicos, nas disputas; em toda ocasião em que se trata com os homens, é preciso 

conciliar-lhes  a  vontade;  e  fazer  não  só  que  entendam o  que  se  lhes  diz;  mas  que  se 

persuadam  do que se lhes diz e o aprovem” (apud CARVALHO, 1978). 

O mesmo documento estabelecia que os professores de retórica deviam seguir as 

orientações  de  Quintiliano.  Além  da  obra  desse  autor,  deviam  compor  o  programa  a 

Retórica de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), o Tratado do Sublime de Longino (213(?) a.C.-

273(?) a.C.), as obras de retórica de Cícero e os textos de Vóssio, Rollin, Frei Luis Granada 

(apud CRUZ, 1972, P. 93). Quanto ao método a ser adotado para o estudo dessas obras, os 

mestres deviam optar por uma forma clara e breve no ensino das regras dessa ciência. Ao 

lado disso, Verney aconselhou um ensino de retórica a partir da língua portuguesa, assim 

como recomendou o novo método no Alvará de 1759 para o ensino de latim. Depois de 

explicados  os  preceitos  da retórica,  os  discípulos  deviam analisar  as  obras  dos  autores 

clássicos para que adquirissem a capacidade de reconhecer os gêneros de eloquência e os 
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elementos da poesia não sendo obrigados a escrever versos se não tivessem aptidão para 

fazê-los.

Acerca do cumprimento das finalidades  de ensino13 inscritas  nas instruções e no 

Alvará  de  Regulamento  dos  Estudos  Menores  na  colônia  portuguesa,  embora  algumas 

tenham se transformando em finalidades reais,  Andrade (1978, p. 22) mostra  a falta de 

organização, de consenso entre os professores e a rejeição dos discípulos ao novo método 

de  ensino,  mediante  análise  das  correspondências  escritas  pelos  responsáveis  em 

concretizá-las,  como  o  Diretor  dos  Estudos  D.  Tomás  de  Almeida  e  os  respectivos 

governadores, além dos ouvidores e comissários dos estudos das capitanias desse território 

que seriam nomeados  em virtude  da  sua grande extensão.   Quanto  aos  últimos,  foram 

encarregados de nomear os mestres que dariam vida ao novo regimento de ensino.

Entre as principais dificuldades em implementar a reforma dos estudos na América 

Portuguesa estava a de tornar conhecidas as finalidades de ensino aos mestres nativos, uma 

vez que estes, para adquirirem o Alvará e as Instruções, tinham que comprá-las, pois as 

nove  cópias  disponíveis  ficariam  nas  mãos  do  Chanceler  e  das  pessoas  que  fossem 

indicadas “por seu Subdelegado”. Ao lado disso, havia inicialmente uma grande falta dos 

compêndios  – um dos pilares da reforma dos estudos – indicados no Regulamento dos 

Estudos Menores de 1759 e nas Instruções, como as gramáticas do Pe. Antônio Pereira, de 

Antonio  Felix  Mendes,  e a  Sellecta  Latini  Sermonis,  de  Pierre  Chompré  (1698-17600), 

entre outros. 

A respeito  do compêndio  Sellecta Latini  Sermonis,  de Pierre Chompré,  Andrade 

(1978, p. 25-29) traz uma correspondência que registra a quantidade insuficiente remetida 

ao “Estado do Brasil”: apenas duzentos exemplares.   Em outro documento, o mesmo autor 

revela  o  descontentamento  do  Principal  Almeida  ao  receber  uma  carta  em  que  o 

Desembargador  Tomás  Roby  relata  ter  instituído  o  novo  método  em  apenas  algumas 

localidades. Em outras de sua responsabilidade, o antigo método ainda permanecia, pois a 

aquisição dos compêndios  não havia sido suficiente,  totalizando por volta de seiscentas 

gramáticas, sendo quatrocentas Artes de António Pereira de Figueiredo e um pouco menos 

de duzentos exemplares da de Félix Mendes, havendo um acréscimo de alguns dicionários. 
13 No artigo “História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa”,  Chervel 
(1999, p. 190) diferencia finalidades de ensino e finalidades reais. A primeira define como o discurso 
oficial – leis, decretos, instruções, circulares, entre outros –, enquanto às finalidades reais são as 
praticas que efetivamente acontecem.
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Em decorrência disso, vários professores continuaram se guiando pela Arte do Pe. Manuel 

Álvares,  o  que causou vários  conflitos  entre  os  professores  recém-chegados de Lisboa, 

imbuídos  pelo princípio da nova pedagogia,  e os que já ministravam aulas de latim na 

colônia pelo método antigo e se recusavam a mudar.

Os  mestres  que  faziam  seus  exames  de  admissão  na  colônia,  mesmo  quando 

aprovados pelo Diretor Geral, enfrentavam grandes dificuldades de serem reconhecidos por 

Lisboa, pois nem sempre as nomeações saiam, fato que se transformou em um empecilho 

para instituição do ensino gratuito,  pois, nesses casos, os custos da educação ficavam a 

cargo dos discípulos, levando à exclusão, assim, de acordo com o Principal Almeida, de 

muitos talentos que poderiam ser úteis a Republica. Tal acontecimento contribuiu bastante 

para o fechamento de várias escolas em diversas capitanias (ANDRADE, 1978, p. 36).    

Quanto ao ordenado, o mesmo autor explica que, apesar de ter  registrado várias 

reclamações de atraso, os mestres vindos de Lisboa não passaram pelos mesmos problemas 

dos que já exerciam a profissão na colônia, pois aos primeiros o Estado já havia concedido 

a nomeação. Porém, depararam-se com um ambiente hostil, uma vez que não foram vistos 

com bons olhos pelos professores naturais, nem pelos pais e discípulos, que se recusavam 

aprender através dos métodos trazidos pelos mestres de Lisboa.

Apesar  das  fortes  investidas  do  Diretor  Geral,  que  se  empenhou  bastante  em 

instaurar a reforma dos estudos no “Estado do Brasil”, como este faz referência em uma de 

suas cartas, muitos discípulos ficaram sem professor e sem o compêndio gramatical exigido 

pelo  novo  método.  As  mudanças  foram  lentamente  implementadas,  através  de  outros 

ordenamentos jurídicos que reforçaram, o que preconizaram a Lei do Diretório e o Alvará 

de  1759  concernente  não  só  à  instituição,  mas  também  ao  reconhecimento  da  língua 

portuguesa, mediante a obrigatoriedade do seu ensino como se verifica através da Lei de 30 

de setembro de 1770.

2.3. Alvará de 1770

Onze anos depois da publicação da Lei Geral dos Estudos Menores, foi publicado o 

Alvará de 30 de setembro de 1770, que apresentou a decisão da Real Mesa Censória acerca 

do ensino de língua portuguesa nas escolas e a indicação do compêndio para ensiná-la. A 
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Real Mesa Censória foi criada em 1768 pela Carta de Lei de 5 de abril do mesmo ano, com 

o objetivo de cumprir uma das funções que antes eram desempenhadas pelo Conselho Geral 

do Santo Ofício, sobretudo a fiscalização dos livros. A esse respeito, Férrer (1997, p. 108) 

explica que esta instituição de cunho estatal obtinha “jurisdição privativa e exclusiva em 

tudo que pertencesse ao exame, aprovação dos livros, e papéis” que já estavam disponíveis 

para o público leitor  do Reino Português e de seus domínios,  bem como daqueles  que 

seriam  impressos,  pois  era  de  sua  competência  também  a  “concessão  de  licenças  de 

comercialização”. 

Tal  censura  em  torno  dos  compêndios  constitui-se  em  um  dos  instrumentos 

condicionantes no processo de renovação cultural e remodelação pedagógica, uma vez que 

os livros agora estavam subordinados ao tribunal da Real Mesa Censória, órgão ligado ao 

Estado. Faz-se necessário lembrar que não eram apenas compêndios que passavam por uma 

avaliação. Na verdade, o que movia essa avaliação era um receio que girava em torno de 

uma  perspectiva  política.  Assim,  qualquer  texto  escrito  que  apresentasse  opiniões 

subversivas ao Estado Português seria proibido pelas autoridades. A Real Mesa Censória 

foi instituída com a finalidade de retirar o poder que antes era delegado à Igreja Católica no 

que se refere ao controle das publicações, pois as finalidades do ensino agora divergiam em 

alguns pontos com o que era apregoado por essa instituição com relação à educação. 

Por  isso  que,  no  caso  dos  compêndios,  vários  deles  foram proibidos,  pois  não 

contemplavam as novas exigências que surgiram com as reformas nos estudos, as quais 

estavam abalizadas em princípios que iam de encontro aos compêndios que foram escritos 

pelos jesuítas. A exemplo da repulsa aos jesuítas do Gabinete de D. José I, foram escritos 

dois livros de história – Dedução Cronológica e o Compêndio Histórico – que, nas palavras 

de Carvalho (1978, p. 28), vão atribuir a esses religiosos a culpa dos desacertos de Portugal.

Ao lado  dessa  responsabilidade,  foi  confiada  à  Real  Mesa  Censória,  através  do 

Alvará de  4 de junho de 1771,  a  “administração  das  Escolas  dos  Estudos  Menores  do 

Reino,  incluindo  o  Real  Colégio  dos  Nobres”,  antes  atribuição  da  Diretoria  Geral  dos 

Estudos. Com esta transferência, a contratação dos mestres também ficou a cargo da Real 

Mesa Censória, que definiu a partir de então o exercício docente, o programa pedagógico e 

os  instrumentos  a  serem  utilizados  (FÉRRER  1997,  p.  108).  Uma  das  mudanças 

empreendidas,  nesse  momento,  foi  a  inclusão  da  Gramática  da  língua  portuguesa  nas 
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escolas  e  a  recomendação  do  compêndio  gramatical  Arte  da  Grammatica  da  Lingua  

Portugueza, de Antonio José dos Reis Lobato.

Tal fato é importante, pois se caracteriza por ter sido um processo de reorganização 

das funções, sobretudo de censura, com fins fundamentalmente políticos, como o projeto de 

transformação da língua portuguesa em língua da Nação Portuguesa, bem como em saber 

escolar,  uma vez que, até então,  o seu ensino era considerado desnecessário por alguns 

homens doutos, pois estes entendiam que esse conhecimento internalizar-se-ia à medida 

que as crianças obtivessem experiências com os demais falantes. 

Contradizendo esse pensamento, a Real Mesa Censória, mediante o Alvará de 1770, 

almejava evitar que apreciações como essas, opostas à doutrina oficial, fossem semeadas, 

pois  a  ela  “cabia,  fundamentalmente,  a  censura  prévia  de  toda  ‘produção  ideológica’” 

(FÉRRER 1997, p. 108). Assim, o documento legislativo de 1770 defendia o conhecimento 

dos preceitos gramaticais da língua nacional como “[...] hum dos objectos mais attendiveis 

da cultura dos Povos civilizados [...]”, visto que a boa compreensão da língua nacional 

pelos legisladores proporcionaria aos textos legislativos “a clareza, a energia e magestade” 

(PORTUGAL, 1829, p. 498). 

Nesse sentido,  seu estudo tornava-se fundamental,  pois  através dele  era  possível 

destituir  da  língua  toda  rudeza  encontrada  na  fala  e  na  escrita  das  pessoas  que 

desconheciam o próprio idioma, evitando assim que fossem cometidos os erros dos falantes 

que o aprendiam apenas através do hábito, além de ser um instrumento de compreensão da 

verdade da religião e de outros escritos e facilitar a aprendizagem de línguas estrangeiras. A 

esse respeito é importante frisar que, antes mesmo de indicar a gramática para o ensino de 

língua  portuguesa,  o  documento  justificou  a  sua  importância,  retomando  o  argumento 

utilizado  por  Antônio  de  Nebrija  (1444-1522)  em 1494,  quando  o  gramático  espanhol 

defendeu que a aprendizagem do latim e de outras línguas seria mais fácil se as crianças 

soubessem a gramática da sua própria língua, nesse caso, o castelhano, como fora expresso 

no prefácio da Arte da Grammatica da Língua Portugueza.

Ao institucionalizar a língua portuguesa como saber escolar, a legislação pombalina 

justificou  a  sua  ação  fundamentado-se  em  grandes  impérios  ou  nações  européias  que 

tiveram êxito ao reconhecer uma língua que era considerada vulgar como língua nacional, 

utilizando-se desses exemplos para convencer que o feito repetir-se-ia por intermédio não 
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só da escolarização da língua materna, mas também da sua expansão,  uma vez que seria 

mais fácil difundir seu ideário em seus domínios, transformando os povos colonizados em 

peças fundamentais para o funcionamento e recuperação da máquina do Estado Lusitano, 

pois, com a imposição da língua portuguesa em seus Reinos, a lei pretendia incutir nos seus 

vassalos um sentimento de nacionalidade e de pertença em relação à coroa portuguesa, 

tornando mais fácil manusear suas peças. 

Tal  ambição  que,  como  se  disse,  já  havia  sido  expressa  por  Nebrija  com  a 

associação entre língua e império. O gramático da língua castelhana organizou o primeiro 

dicionário e compêndio dessa língua, na introdução da sua gramática, afirmando que “[...] 

sempre a língua foi companheira do império” (apud HUE, 2007, p.16). Nesse momento, 

como  fora  explicado,  as  duas  nações  –  Espanha  e  Portugal  –  desejavam  afirmar 

respectivamente o castelhano e o português como língua imperial, da mesma forma que o 

império romano o fez com o latim.

No documento legislativo de 1770, mais que explicitar a relevância de se ensinar o 

português para mocidade, foi indicada a primeira gramática pombalina dessa língua, depois 

de instituída a Real Mesa Censória, composta aos moldes do iluminismo português –  A 

Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de Antonio José dos Reis Lobato –, compêndio 

que, a partir da publicação desse Alvará, os mestres deveriam utilizar ao ensinar a língua 

portuguesa  aos  seus  discípulos.  Ainda  no  Alvará  de  1770,  é  especificada  a  diretriz 

pedagógica  que  os  mestres  deviam  seguir  ao  receber  os  discípulos  em  suas  classes, 

determinando-se  que  estes  deviam  ser  instruídos  primeiramente  em  língua  portuguesa 

durante seis  meses e,  somente quando estivessem aptos no que se refere aos principais 

fundamentos da língua nacional, deveriam ser iniciados na língua latina. 

É  imprescindível  atentar  também  para  a  importância  das  indicações  de  leitura 

apontadas no Alvará de 1770, uma vez que a mudança no gênero textual adotado pelos 

mestres em suas classes revela que o legislador aspirava conservar o apoio da Igreja durante 

a sua administração, pois nas aulas de primeiras letras os documentos legislativos deixaram 

de fazer parte do programa como material de leitura, sendo substituídos pelos “catecismos 

pequeno  do  Bispo  de  Montpellier  Carlos  Joaquim  Colbert,  mandado  traduzir  pelo 

Arcebispo de Evora para instrucção dos seus Diocesanos” (PORTUGAL, 1829, p. 428). 

Diferentemente de vários compêndios dedicados ao ministro português, no catecismo de 
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Montpellier não há nenhuma referência direta ao Gabinete de D. José I. Todavia, na parte 

destinada às orações – C O M P Ê N D I O DA FÉ Que deve ler-se nas Igrejas Paroquiaes 

todos os Domingos á Estação –, pede-se para rogar “pelo Rei, por toda Família Real, por 

todos  aquelles  que  nos  governão  authoridade  do  Principe,  por  todos  os  magistrados” 

(COLBERT, 1817, p. 281). Mas, apesar de não conter qualquer alusão de forma explicita 

com indicação de nomes, Hilsdorf (2003, p. 21) acrescenta que o compêndio de doutrina 

cristão de Montpellier foi proibido em Roma, acusado de estar atrelado ao jansenismo e de 

ser de cunho regalista, peculiaridade que provocou a aceitação deste manual e fez com que 

o mesmo caísse no agrado dos responsáveis pela seleção dos livros permitidos no período 

pombalino. 

Acerca  do  tratamento  concedido  à  língua  portuguesa  como  objeto  de  ensino,  o 

compêndio religioso trazia as orações em latim e em língua materna, recomendando aos 

discípulos que fizessem as suas preces “alternadamente hum dia  em Latim,  e outro em 

Portuguez”. Ou seja, o ensino de língua portuguesa devia caminhar junto ao do latim, uma 

vez que no catecismo de Montpellier  a mesma oração é colocada uma ao lado da outra 

nesses idiomas, dando igual importância as duas línguas.  Não eram unicamente as orações 

que  deviam ser  recitadas  nos  dois  idiomas.  As confissões  também podiam seguir  essa 

orientação. A lei ainda sublinhava que os estudantes deviam ser “instruídos nos principaes 

Mysterios da Fé” (COLBERT, 1817, p. 225-266). Observa-se, através desse fragmento que 

a reforma da instrução pública não foi um movimento irreligioso, “[...] mas essencialmente 

progressista, reformista, nacionalista e humanista” (CARVALHO, 1978, p. 27). 
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          Figura 2 – Página de rosto do Catecismo da Diocese de Montpellier – Tradução do 
Bispo de Évora  
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Posteriormente, o autor aludido explica que o Marquês de Pombal interrompeu o 

trabalho de catequese dos jesuítas não porque ia de encontro à religião, mas sim por que 

estes  “[...]  constituíam um fator  a  pesar  desfavoravelmente  no  equilíbrio  das  balanças 

comercias que faziam o progresso dos povos” (CARVALHO, 1978, p. 102), uma vez que 

os jesuítas estavam mais preocupados em propagar a fé cristã e evangelizar do que expandir 

o ideário de (re)construção da Nação Lusitana. Além disso, como fora mencionado, no que 

se refere à economia, é imprescindível destacar que os jesuítas eram proprietários de uma 

quantidade significativa de terras, o que dificultava a expansão da Nação Lusitana em áreas 

de colonização. 

No  tocante  à  recomendação  feita  pelo  Alvará  de  1770  do  compêndio  Arte  da 

Grammatica da Lingua Portugueza, de Reis Lobato, através da leitura da introdução e do 

prefácio,  verifica-se  o  que  Teixeira  (1999)  definiu  como  mecenato  pombalino.  Prática 

comum dessa administração, em que o Marquês financiava o trabalho de poetas e artistas 

que sublimassem seus feitos. Percebe-se que essa prática não se restringiu às artes, uma vez 

que esteve presente na produção de compêndios. Um exemplo dessa assertiva é a gramática 

de Reis Lobato, que na sua primeira página deixava claro que esta foi “[...] composta e 

offerecida ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor José Sebastião de Carvalho e Melo conde 

de Oeiras [...]”, na época, ministro e secretário de Estado do rei D. José I. 

É  interessante,  nesse  momento,  destacar  que,  ao  indicar  o  compêndio  de  Reis 

Lobato, no Alvará de 1770, o legislador não estava apenas preocupado em reduzir os erros 

dos falantes de língua portuguesa, como é expresso na gramática e no próprio documento, 

mas em passar o ideário da sua gestão, pois a gramática não estava circunscrita a preceitos 

gramaticais.  Em  seu  prefácio,  verifica-se  a  importância  da  língua  nesse  processo  de 

afirmação  do  Estado  Nacional,  visto  que  este  instrumento  foi  basilar  para  exprimir  o 

pensamento do grupo dirigente da época e, mais que isso, implementar o seu projeto no que 

se refere à Nação Lusitana, pois como assevera Hue (2007, p.17): “A língua portuguesa 

estava, portanto, a serviço da expansão do império português”.

Destarte,  observa-se  a  importância  do  compêndio  de  língua  portuguesa  nesse 

contexto  da  reforma  da  instrução  pública  impulsionada  pelo  ministro.  Esse  foi  um 

instrumento pedagógico valioso para concretizar  o projeto de reconhecimento da língua 

portuguesa  como  língua  nacional,  visto  que,  no  prefácio  da  gramática,  Reis  Lobato 
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explicita os motivos que o levaram a compor o compêndio e a decisão decretada pela Real 

Mesa Censória de proibir a utilização de qualquer outra gramática que não fosse a de sua 

autoria.  Nessa  passagem do  compêndio,  evidenciam-se  as  alusões  ao  Alvará  de  1770, 

deixando transparecer assim a implicação desse documento legislativo em sua construção. 

Quanto a esse processo de gramatização, Auroux (1992, p. 47) explica que houve 

vários interesses em questão. Todos, que foram elencados pelo autor, se fazem presentes na 

política de maioridade da língua portuguesa iniciada com a Lei do Diretório de 1757 e que 

teve seu auge em 1770, quando foi organizado e publicado um compêndio gramatical para 

concretização  de  tal  finalidade,  sendo  de  uso  obrigatório  a  partir  da  publicação  do 

documento legislativo analisado. Entre as razões que impulsionaram as ações do Marquês 

acerca da mudança de status da língua vulgar para língua nacional estão:

i. acesso a uma língua de administração; 
ii.acesso a um corpus de textos sagrados; 
iii.acesso a uma língua de cultura; 
iv.relações comerciais e políticas; 
v.viagens (expedições militares, explorações); 
vi.implantação/exportação de uma doutrina religiosa; 
vii.colonização;
viii.organizar e regular uma língua literária;
xi.desenvolver  uma  política  de  expansão  lingüística  de  uso  interno  ou 
externo.

O documento assinado pelo rei D. José I e seu ministro, em 1770, fazia menção a 

três dos itens elencados por Auroux. Entre eles estão: 1) o conhecimento da língua como 

um critério para o acesso ao conhecimento, como fora expresso anteriormente, dos povos 

civilizados. Incluía-se aí a tentativa de impor um corpus de autores literários; 2) acesso a 

textos religiosos através da leitura dos catecismos. Cumpre lembrar o que foi salientado por 

Hue (2007) da ligação entre alfabetização e conversão, pois a autora afirma que essas duas 

práticas confundiam-se em uma só; 3) no tocante à colonização, percebe-se que, desde o 

Alvará  de  1757,  havia  uma  política  de  expansão  linguística  concernente  aos  reinos  de 

Portugal. Em 1770, isso foi retomado por meio desse documento.

É  relevante  sublinhar  que  os  elementos  ilustrados  por  Auroux  que  não  estão 

presentes no Alvará de 1770 de forma direta encontram-se no prefácio da gramática de Reis 

Lobato, como se este fosse uma extensão daquele. Expressão disso é que o prefácio não só 



                                                                                                                                                                          92

se reportava ao que está no documento legislativo, mas também fazia um desdobramento do 

que foi aludido no regulamento de 1770, como a indicação de leituras de textos literários e 

o domínio da língua portuguesa como critério de acesso a cargos públicos administrativos. 

Nesse sentido, a educação aspirada pelo Marquês também visava, como fora salientado, 

formar  pessoas  que  auxiliassem o  Estado  a  se  reerguer.  A  esse  respeito,  Reis  Lobato 

destacou a necessidade de uma formação que permitisse os discípulos, depois de concluído 

os  estudos,  serem  capazes  de  exercer  “[...]  os  officios  públicos  de  escreverem  nos 

Auditorios, Tribunaes, Secretarias, sem a imperfeição de fallarem, e escreverem a língua 

Portugueza com os erros, que commummente se notão [...]” (LOBATO, 1770, p. XVII). 

Nesse  aspecto,  Teixeira  (1999,  p.  28)  compara  o  Estado  a  uma  máquina  que 

congregava  em torno  de  si  peças  que  pudessem ser  úteis  ao  seu  bom funcionamento. 

Verifica-se  o  caráter  instrumental  que  a  língua  portuguesa  adquiriu  com  a  reforma 

pombalina, fundamentalmente, depois do Alvará de 1770, pois a partir daí esta se tornou 

imprescindível para o acesso a cargos públicos. Mais que isso, torna-se um instrumento de 

dominação  cultural  –  pois  através  dele  seria  possível  propagar  o  ideário  pombalino  –; 

política – representou uma importante peça nesse processo de consolidação do seu governo, 

transformando-se em subsídio de apropriação de vários elementos que pudessem colocar 

em evidência suas ações – e econômica – uma vez que o domínio desse saber facilitaria as 

relações comercias, sendo assim um dos critérios para formação dos homens que exerciam 

essa profissão. 

Constata-se, através da leitura da peça legislativa de 1770, que o domínio da língua 

materna tornou-se também uma forma de distinção social, uma vez que passou a ser um dos 

requisitos para o acesso a cargos públicos. A esse respeito, Reis Lobato destacou que os 

cargos públicos importantes, a partir de então, deveriam ser ocupados somente por pessoas 

que tivessem habilidade na língua portuguesa. No caso dos mestres, o gramático afirmou, 

no  seu  prefácio,  que  estes  não  tinham  uma  formação  adequada  para  ensinar,  o  que 

acarretava em um ensino pouco produtivo, daí a importância  de que estes tivessem um 

conhecimento  bem  fundamentado  da  língua  portuguesa,  para  melhorar  o  ensino  e  a 

aprendizagem dos  seus  discípulos  não  só  na  língua  materna,  mas  também nos  demais 

saberes, como aludido acima.
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Atinente ao ingresso à cultura letrada, embora o Alvará de 1770 não aponte nenhum 

autor  literário,  verifica-se um direcionamento,  uma  vez  que,  ao indicar  Reis  Lobato,  a 

administração  pombalina  estaria,  em  um  movimento  típico  de  invenção  da  tradição, 

recomendando um corpus de leitura, pois o gramático contemplou mais uma das intenções 

do Marquês ao selecionar textos literários. Percebe-se, assim, que houve um interesse em 

passar  a  impressão  de resgate  da cultura  e  da tradição  que,  como fora aludido,  teriam 

adormecido  durante  o  período  jesuítico.  Por  outro  lado,  ao  preterir  alguns  autores,  na 

tentativa de busca de elementos que expressassem um espírito de nacionalidade, o governo 

português não só os resgatava, mas também os inventava, criando assim uma tradição e 

uma cultura aos moldes do iluminismo. Inicia-se aí, desse modo, o processo de canonização 

dos  autores  portugueses.  Na introdução da gramática  de Reis Lobato,  somente  o poeta 

Camões foi mencionado, mas na página XLVI, o autor ressalta que se utilizou de vários 

exemplos de poetas portugueses para explicar “[...] como as orações figuradas se reduzem 

às regras da Syntaxe simplez”. 

Extrai-se desse direcionamento das leituras concernente à construção de um corpus 

literário que o compêndio contribuiu para criar um sentimento comum entre os membros de 

uma nação, que Ernest Renan (2008) certifica ser constituído não só pelas memórias de um 

povo, mas também pelo desejo de torná-las parte do presente, ou seja, de documentar essas 

lembranças para que elas não incorram no esquecimento.  É desse capital  social  que, de 

acordo com o autor mencionado, constrói-se a idéia de coletividade e nacionalidade. 

Norteando-se por esse pensamento, o Marquês de Pombal, mediante a gramática de 

Reis Lobato, buscou no passado, através de autores da literatura portuguesa, escritores que 

representassem a Nação Lusitana. Em Camões encontrou não só um modelo linguístico a 

ser seguido pelos portugueses, mas que ilustrava um passado glorioso de Portugal,  que 

podia ser retomado através de suas ações. Todavia, para que isso se concretizasse, far-se-ia 

necessário que os membros da nação lusitana tivessem um sentimento de pertença com 

relação a Portugal, bem como os habitantes das colônias, ou seja, cristãos úteis ao Estado. 

Concernente a essa busca de justificativa no passado para explicar o presente, no caso do 

período setecentista, Carvalho (1978, p. 80) afirma que “Na lógica do gabinete de D. José I, 

somente  a  tradição  e  a  experiência  do  passado  têm  força  para  justificar  os  atos 

administrativos”. 
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Outro interesse que constou no Alvará para a gramatização da língua materna foi a 

expansão do comércio  para os reinos  de Portugal.  Nesse sentido,  tornava-se necessário 

formar o perfeito  comerciante,  ideário  que fica  mais  claro no prefácio  de Reis Lobato, 

quando o autor incentivou uma formação do homem de negócio, artifício fundamental para 

reconstrução de Portugal. Nesse sentido, Teixeira (1999, p. 39-44) assinala que o Marquês 

de Pombal, para facilitar o desenvolvimento do comércio, instituiu companhias e escolas de 

comércio, revestindo a profissão de grande relevância e status social e econômico, uma vez 

que concedeu à burguesia regalias que antes eram oferecidas somente às elites. Além disso, 

há nesse período a  reformulação  dos Estatutos  da Universidade de Coimbra,  em 1772, 

fundamentada “nos apelos de Luís Antônio Verney, Jacob de Castro Sarmento e Antônio 

Nunes Ribeiro Sanches”.   

Levando esse ideário em consideração em sua introdução, Reis Lobato mais uma 

vez justifica a aprendizagem de língua portuguesa, ao expor a importância do comércio 

para as Nações, afirmando que esta facilitaria a comunicação entre os estados nacionais, 

visto que, depois de aprendidos os princípios fundamentais da língua portuguesa, através de 

sua gramática,  o comerciante teria mais habilidade em aprender as diversas línguas que 

fossem necessárias  para  trazer  progresso  a  seu negócio  ou  empreendimento  e  à  Nação 

Lusitana,  pois  o  discípulo  levaria  noções  do  “[...]  que he  Nome,  o  que  he Verbo,  e  a 

natureza, e propriedade de todas as partes do discurso, e o modo, com se unem estas na 

oração” (LOBATO, 1770, p. xi).

Além das razões já aludidas para inserir o ensino de língua materna no programa 

pedagógico, o Alvará de 1770 reafirmava a importância do ensino de língua portuguesa 

para facilitar a aprendizagem do latim e das línguas estrangeiras, bem como para diminuir o 

tempo dispensado no estudo destas, pois, de acordo com o legislador, a língua portuguesa 

possuía  os  princípios  básicos  que  seriam comuns  às  outras  línguas.   Nesse  sentido,  o 

documento legislativo determinou que os mestres não ensinassem mais seus discípulos pelo 

método direto, ou seja, através do próprio latim. Sendo assim, antes de iniciar seus alunos 

na língua latina, seria necessário que estes detivessem os principais fundamentos da língua 

portuguesa. Desse modo, com a proposta de um novo programa pedagógico, objetivava-se 

transformar “A língua portuguesa em um instrumento propedêutico destinado a diminuir os 
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cansaços  e  conduzir  rapidamente  os  estudantes  à  compreensão  da  latinidade” 

(CARVALHO, 1978, p. 66). 

Seguindo a orientação do Alvará de 1770, Reis Lobado assegurou que seria possível 

proporcionar  “huma  perfeita  adolescencia”,  uma  vez  que,  se  os  mestres  tivessem  um 

domínio da língua portuguesa, seus alunos apresentariam, ao final do curso, um bom nível 

de conhecimento, ressaltando ainda que, até mesmo aqueles que soubessem apenas a língua 

nacional,  sem qualquer noção do funcionamento da latina já teriam “[...]  a intelligência 

necessaria  para  lerem com reflexão,  e  poderem,  compondo  os  Autores  Portuguezes  de 

melhor nota” (LOBATO, 1770, p.xvii).

Do excerto aludido, manifestam-se duas intenções do projeto pombalino: construir 

um espírito de nacionalidade e persuadir aqueles que afirmavam que não havia necessidade 

alguma de inserir  o conhecimento da língua portuguesa no programa. Nesse sentido, as 

primeiras  linhas  do regulamento  jurídico de 1770 sublinharam este  último desígnio,  ao 

dizerem que somente o governo das regras gramaticais da sua própria língua era capaz de 

acabar com a barbaridade presente nesta, a qual manifestava a “ignorância das Nações”. 

Por isso era necessário “a applicação da Mocidade ao estudo da Grammatica da sua propria 

língua”. O mau uso da língua, baseado apenas no costume ou instinto, arruinava a “nobreza 

dos pensamentos”, daí uma das razões para o domínio dos preceitos da língua materna para 

evitar  esses  erros,  que tanto prejudicavam a fala,  a escrita  e  a  representação  da Nação 

Portuguesa (PORTUGAL, 1829, p. 427).

Conhecimentos tais como a filosofia moderna, as ciências da natureza, a lógica que, 

de acordo com Carvalho (1978, p. 26), foram imprescindíveis no processo de reformulação 

dos estudos também deviam fazer parte dos princípios que nesse momento norteavam a 

educação. No caso das humanidades, de acordo com o autor citado, ocorre a laicização do 

ensino. Assim, os jesuítas, que antes eram responsáveis não só pelo ensino de línguas, mas 

também pela elaboração e organização dos compêndios, deixam de sê-lo a partir de então. 

Por isso, há a proibição dos livros que foram produzidos pelos jesuítas, pois estes seguiam 

o método que ia de encontro ao projeto pombalino, que se fundamentava em um ensino 

mais simplificado, com uma menor quantidade de regras, em que o latim fosse uma língua 

secundária,  enquanto  a  língua  portuguesa  fosse  reconhecida  e  valorizada  como  língua 

nacional. 
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Além da economia de regras no que se refere à gramática latina, outra preocupação 

relevante foi tornar esse saber científico, diferentemente dos gramáticos do século XV, que 

apreciavam as “línguas sapienciais”, tais como o latim, o hebraico e o grego, valorizando, 

assim, apenas algumas línguas antigas, pois, de acordo com o princípio humanista, estas 

aproximavam  o  homem  das  Escrituras  Sagradas.  No  século  XVIII,  as  línguas  antigas 

permaneceram no programa pedagógico, mas perderam um pouco seu espaço em face do 

reconhecimento  das  línguas  nacionais.  Os  gramáticos  já  não  se  contentavam  com  os 

princípios que nortearam o humanismo, pois esta corrente entendia que a relevância do uso 

da língua materna estava apenas em responder a necessidades imediatas, como é colocado 

por  Assunção  (1997,  p.  177).  Desse  modo,  não  seria  preciso  explicar  os  princípios 

fundamentais da língua, pensamento, que como pode ser ratificado pelo Alvará de 1770, 

não condizia com a reforma pedagógica pombalina. 

2.4. A reforma do ensino do ler, escrever e contar no Alvará de 6 de 

novembro de 1772

Ao explicar as diretrizes educacionais expedidas em 1772, Carvalho (1978, p.141) 

afirma  que  estas  constituíram  o  “coroamento”  de  um  conjunto  de  ações  pedagógicas 

travadas durante o Reinado de José I, que se iniciou com a publicação do Alvará de 17 

agosto de 1758, quando pela primeira vez o Estado reivindicou para si a responsabilidade 

sobre o ensino em detrimento do poder eclesiástico.  A esse respeito,  o Alvará de 1772 

retomava o discurso expresso na Lei do Diretório e na de 1759 sobre a reforma dos Estudo 

Menores, ao fazer referência à ruína das Letras e das Escolas Menores durante dois séculos, 

decorrente “das maquinações,  e dos abusos” dos mestres  que, “em vez de ensinarem, a 

promoverem  o ensino dos seus Alunnos, procurárão distrabillos, e impossibilitar-lhes os 

progressos (PORTUGAL, 1829, p. 613).

O Alvará de 6 de novembro de 1772, aprovado pela Real Mesa Censória, justificava 

a nova proposta pedagógica como uma providência para corrigir e expandir as “sobreditas 

Escolas”  aos  diversos  Reinos  e  domínios  de  Portugal.  Todavia,  embora  o  discurso 
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legislativo  expressasse  a  intenção  de  estender  o  ensino,  de  acordo  com  o  documento 

referido, essas escolas não teriam o mesmo direcionamento, uma vez que era inexequível 

aplicar um plano educacional único para todas as pessoas de uma nação. Esta precisava de 

dois tipos de peças para mover a máquina estatal: uma devia ser preparada nos “serviços 

rústicos, e nas Artes Fabris, que ministrão o sustento aos Póvos, e constituem os braços, e 

mãos do Corpo Politico”. A este grupo bastava aprender as instruções básicas para adquirir 

habilidade de responder alguns “exercícios de ler, escrever e contar” (PORTUGAL, 1829, 

p. 613). 

Por outro lado, havia aqueles que deviam ser instruídos na língua latina, pois, ao 

contrario dos primeiros, estes seriam destinados aos Estudos Maiores. Onze anos antes da 

publicação do regulamento jurídico de 1772, Ribeiro Sanches (1699-1783) já defendia um 

projeto  educacional  semelhante,  propondo  um  ensino  para  mocidade  diferenciando  de 

acordo com a posição social,  onde os grupos eram divididos em três: “o povo, a classe 

média e a nobreza”. O primeiro não devia ter direito à instrução, pois, quando estas pessoas 

tivessem acesso à leitura e à escrita não iriam querer seguir a profissão de seus pais. Face 

ao problema levantado, Sanches organizou um projeto de educação que se adequava a três 

qualidades de estudantes, tendo como critério a situação econômica e não as habilidades ou 

competências. Nesse sentido, seu plano dividia a educação em três grupos: 

1.°) Alunos internos, quinze a vinte por escola, sustentados e mantidos à 
custa da fazenda real, destinados a altos cargos da Nação e seleccionados, 
portanto,  entre as famílias mais  socialmente  categorizadas;  2.°)  alunos, 
também internos, que pagariam pensões, designados , <<porcionistas>>, e 
de uma qualificação social mais inferior; 3.°) alunos que iam e vinham 
todos os dias de casa para a escola” (CARVALHO, 2001, p. 441).

O programa pedagógico daqueles  que fossem contemplados  com o privilégio  de 

concluir os Estudos Menores, com o objetivo de ingressar na Universidade, devia adequar-

se às determinações dos itens IV e V, que previam os conteúdos de filosofia, lógica e ética, 

de  acordo  com  o  que  foi  estabelecido  pelos  intelectuais  ilustrados  portugueses,  que 

perceberam  a  necessidade  de  o  Império  Português  formar  uma  “elite  (aristocracia  e 

burguesia)” para alcançar o progresso e a modernidade das nações europeias (HISLDORF, 

2003, p. 22). Para isso, em 30 de dezembro de 1770, foi criada pelo Gabinete de D. José I a 

comissão denominada de Junta da Providência Literária, sob a presidência de Frei Cenáculo 
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(1724-1814), que ficou responsável em averiguar e corrigir os desacertos cometidos pela 

Companhia de Jesus e “redigir os novos estatutos”, fundamentados ainda na metodologia 

proposta nas Instruções publicadas no mesmo ano da Lei Geral de 1759.

Ao lado desses saberes, assim como a lei de 1770, o Alvará de 1772 estabelecia que 

os mestres de ler,  escrever e contar estavam obrigados a ensinar aos estudantes  a “boa 

fórma  dos  caracteres”,  os  princípios  fundamentais  da  ortografia  e  da  sintaxe  da língua 

portuguesa, reforçando a importância de ler e escrever sem erros. A norma jurídica de 1772 

também  não  alterou  o  ensino  das  regras  de  civilidade  e  nem  de  doutrina  cristã,  que 

continuou com o uso do catecismo, como orientava a lei de 1770. Acrescentaram-se a isso 

os  saberes  relacionados  ao  contar:  “as  quatro  especies  de  Arithimetica  simples” 

(PORTUGAL, 1829, p. 614-615).

Para  cumprir  tal  deliberação,  e  diante  da  carência  de  profissionais  docentes,  o 

Alvará de 1772 ordenou que se fizesse o mapeamento em todas as Comarcas do Reino e do 

índice populacional de cada lugar visitado, para identificar a quantidade de escolas e de 

mestres  que  seriam necessários  para  colocar  em prática  o  projeto  de  padronização  do 

ensino, através da contratação de mestres, que, a partir de então, deviam seguir ou acatar as 

decisões da Real Mesa Censória. Acerca disso, no primeiro item do documento legislativo 

de 1772, ordenava-se a publicação de Editais para o provimento de professores não só em 

Portugal, mas também em seus Domínios. Quanto ao exercício dos mestres particulares, 

decretava-se que não seria  permitido  sem a autorização  legal  emitida  pelo  Estado.  Em 

situações  de descumprimento,  seria  aplicada  uma pena  mais  leve  na  primeira  infração: 

“cem cruzados da cadeia”.  Em caso de reincidência,  a pena seria mais severa:  “mesma 

condenação  em  dobro,  e  de  cinco  annos  de  degredo  para  o  Reino  de  Angola” 

(PORTUGAL, 1829, p. 615).

A Reforma de 1772, nas palavras de Nóvoa (1986, p. 22), bem como a exigência 

dos exames para exercer a profissão docente, determinação também presente no Alvará de 

Regulamento dos Estudos Menores em 1759, foi um passo crucial para que os professores 

confirmassem “a sua condição de especialista e de profissionais de ensino”, pois os mestres 

régios delatavam os que não possuíam licença legal,  legitimando a atividade no campo 

social  e  profissional,  visto  que  o  acesso  seria  mais  restrito,  pois,  além dos  exames,  a 
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responsabilidade pelo pagamento caberia à Real Mesa Censória,  que instituiu – a partir 

daquele ano, quatro dias depois da publicação do Alvará que tratava da reforma do ler, 

escrever e contar – o Subsídio Literário, imposto cobrado para remuneração dos mestres, 

descontado em “1 real em cada arrátel de carne verde cortada nos açougues e 10 réis em 

cada Canadá de pinga destilada nos engenhos” (HISLDORF, 2003, p. 22).

Tal arrecadação foi criada também para expandir as aulas régias, em cumprimento 

do  Mapa  determinado  no  documento  legislativo  de  6  de  novembro  de  1772,  que 

compreendia todo o Reino de Portugal e algumas áreas de suas possessões, como era o caso 

do Brasil que, segundo Hilsdorf (2003, p. 21), iniciava “com 44 aulas régias, sendo 17 de 

primeiras letras 15 de gramática latina, seis de retórica, três de gramática grega e três de 

filosofia”.  Quanto ao ensino de Primeiras Letras, a mesma autora esclarece que, apesar da 

preocupação ter despontando muito antes da publicação do Alvará de 1772, como evidencia 

a  lei  de regulamento  dos  Estudos  Menores  de  1759,  nos  primeiros  anos,  a  reforma da 

instrução pública centrou-se mais nas aulas “secundárias e as universitárias”. No caso das 

escolas  de  Primeiras  Letras,  em  1759,  as  que  eram  conduzidas  pelos  jesuítas  foram 

fechadas e substituídas nas comarcas por “aulas régias avulsas secundárias – meninos – de 

gramática latina, grega e hebraica, de retórica e de filosofia”. As poucas investidas para as 

aulas de Primeiras Letras no início da reforma pombalina teria sua justificativa no fato de 

estas já não estarem nesse momento sob a orientação dos religiosos jesuítas, o que levou o 

Gabinete  de  D.  José  I  a  prorrogar  sua  criação  para  o  ano  de  1772.  Isso  explica  a 

regulamentação tardia dos mestres de primeiras letras, que “passaram a ser funcionários do 

Estado” somente em 1772 (FÉRRER, 1998, p. 161).    

2.5. A  instituição  do  ensino  de  Primeiras  Letras  e  a  indicação  da 

gramática pombalina de Reis Lobato no Brasil.

Em  1827,  aos  15  de  outubro,  era  aprovado  por  D.  Pedro  I,  com  o  apoio  da 

Assembléia Constituinte, o primeiro regimento no Brasil imperial que tornava obrigatório o 

ensino de Primeiras Letras. O documento legislativo objetivava, de acordo com seu artigo 

1º, difundir em todo território brasileiro, sobretudo, os mais populosos, as escolas dos três 
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saberes elementares: ler, escrever e o contar. Mais que isso, intentava alcançar as luzes e as 

ciências das civilizações européias, como previa a legislação pombalina, propósito que fez 

transparecer  um problema já  considerado nos  debates  parlamentares  de  5 de agosto de 

1826, como o número insuficiente de professores na nação que dava os passos iniciais e 

indispensáveis para o progresso e a felicidade de seu povo.       

Da mesma forma que o Ministério de D. José I elaborou um projeto, confiando o 

progresso da nação portuguesa às leis e à educação,  D. Pedro I,  através da Assembleia 

Legislativa,  o  fez em 1826, ano em que se discutiu  a  criação dos  cursos  jurídicos  e  a 

formação de profissionais que atendessem os interesses do império, capazes de exercer as 

“importantes e nobres funções dos primeiros encargos da nação” (BRASIL, 1982, p. 56). 

Acerca  do  ensino  de  Primeiras  Letras  nos  debates  parlamentares,  um  dos  deputados 

criticava a falta de compromisso dos presidentes com a sua propagação e desconfiava do 

empenho  que  estes  depositariam nos  Estudos  Maiores,  uma  vez  que  nem nos  Estudos 

Menores haviam concedido a devida atenção.

Face a essas questões, a sessão constituinte de 7 de agosto de 1826  reivindicou a 

elaboração de um novo regimento jurídico no prazo máximo de um ano, limite que foi 

cumprido ao menos no que se refere ao estabelecimento do ensino de Primeiras Letras para 

todos  os  cidadãos,  pois  em  1827  foi  publicada,  como  fora  mencionado,  a  lei  que  o 

assegurava. Ao lado disso, prevendo a dificuldade não só de criar o curso de direito, pauta 

bastante discutida nos debates parlamentares de 1826, mas também de encontrar os mestres 

para afiançar  tais  promessas,  a  mesma sessão fez referência  às investidas  frustradas  da 

província de Minas Gerais com a abertura de escolas de Primeiras Letras, que há cinco anos 

tentava implantar o ensino mútuo sem nenhum resultado significativo. Todavia, esta prática 

pedagógica seria retomada através dos artigos 4º e 5º da Lei de 15 de outubro de 1827 que 

aconselhava os mestres a aplicarem-na. 

Nesse  sentido,  ficou  estabelecido  que  a  partir  de  1827,  os  mestres  que 

desconhecessem o ensino mútuo deveriam instruir-se em um curto espaço de tempo “à 

custa dos seus ordenados nas escolas das capitaes” e não da Fazenda Pública  (BRASIL, 

1878,  p.  72).  Nas  palavras  de  Fernades  (2005,  p.  36-37),  o  ensino  mútuo,  também 

conhecido como método de Lancaster, era um procedimento pedagógico em que o melhor 

aluno era escolhido pelo professor para assumir a função de “monitor, principal agente do 
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método”, pois este, depois de ser instruído separadamente e sob a supervisão do professor, 

era incumbido de ensinar os dez estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem. Tal 

procedimento dispensava a contratação de um grande contingente de professores, uma vez 

que o aluno monitor tomava para si parte dessa responsabilidade, onerando, assim, menos o 

Estado. Ordenado que a lei de 1827 determinava para cada mestre de Primeiras Letras era 

de um valor que oscilava entre 200$000 a 500$000 anuais, de acordo com o seu artigo 3º já 

destacado. 

Quanto a esta última questão, os debates parlamentares da sessão de 7 de agosto de 

1827 trataram do problema.  Ao se  discutir  o  ordenado dos  lentes  do  curso  jurídico,  o 

deputado  Batista  Pereira  reconhecia  o  descaso  com  a  remuneração  dos  mestres, 

sublinhando  que  os  benefícios  deviam  se  estender  a  todos,  inclusive  àqueles  que  se 

ocupavam de ensinar a ler e a escrever, os quais, na sua opinião, talvez merecessem maior 

consideração e justiça.  O deputado Custodio Dias não só concordou com tal  argumento 

como  acrescentou  algumas  observações  a  seu  favor,  ao  solicitar  o  respeito  a  estes 

profissionais, “que são verdadeiros paes dos meninos, pois que ensinando-os lhes formão o 

genio e o caráter, e para isto se devem procurar homens muito capazes” (BRASIL, 1982, p. 

87, 88).

Assim como determinava o Alvará de regulamento dos Estudos Menores, de 28 de 

junho de 1759, na lei de 15 de outubro de 1827 os candidatos também só podiam ocupar a 

cadeira depois de serem aprovados nos exames realizados publicamente, na presença dos 

“Presidentes, em Conselho”. Ainda havia mais uma exigência prevista no artigo 8º para o 

provimento das Cadeiras, mesmo após aprovação: os pretendentes a mestres deviam ser 

cidadãos brasileiros com boa conduta e estar “no gozo de seus direitos civis e políticos” 

(BRASIL, 1878, p. 72). Esta determinação envolvia mais uma finalidade da remodelação 

da educação, a de propagar um espírito nacional mediante a constituição de um novo corpo 

pedagógico, da reorganização do programa e dos métodos de ensino.  

No que se refere ao primeiro item, fazia-se forçosa a renovação do quadro docente 

ou  uma  nova  instrução  para  estes  profissionais,  como  previa  o  artigo  5º  da  lei,  em 

decorrência  não  só  dos  mestres,  mas  também  daqueles  que  moravam  no  Brasil,  que 

permaneciam com o  sentimento  de  pertença  não  em relação  à  nação  brasileira,  mas  à 

portuguesa. Pode-se verificar tal afirmação através dos debates parlamentares de 1826, em 
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que o deputado Batista Pereira exemplificava a ausência do espírito de nacionalidade dos 

brasileiros, ao relatar o caso de um mestre de Primeiras Letras que se recusava a aceitar a 

separação  entre  Brasil  e  Portugal.  Aos  brasileiros,  de  acordo  com o  deputado  Batista 

Pereira, o mestre atribuía adjetivos como ingratos e rebeldes, por serem coniventes com o 

movimento  pela  independência  e  com  a  constituição  elaborada  para  reger  a  nação 

brasileira, tecendo uma série de “elogios a Portugal e todo o gênero de vitupérios ao Brasil 

(BRASIL, 1982, p. 66).

Diferentemente do mestre a quem o deputado se referiu, os juristas mostravam a 

preocupação em desvencilhar-se de Portugal no âmbito legislativo, criando um conjunto de 

leis  pátrias.  Na literatura,  vários  autores  buscaram elementos  para  expressar  índices  de 

nacionalidade no Brasil depois da sua emancipação política em relação à metrópole. Da 

mesma forma que os intelectuais portugueses, os autores do romantismo brasileiro sentiram 

a  necessidade  de  procurar  não  só  precursores  da  literatura  nacional,  mas  também  de 

encontrar no passado a origem da tradição para justificar e ilustrar que era imperioso a 

criação não só de uma literatura como também de uma identidade nacional.  

Até esse momento, como constatado através da fala do mestre, havia ainda um forte 

vínculo com o Estado Português, por isso  é preciso ressalvas em classificar a produção 

desse  período como  literatura  brasileira,  pois  não  havia  um Estado Nacional  brasileiro 

independente política e juridicamente, algo que, como assevera Weber (1997, p. 28), era “O 

ponto nodal da nacionalidade”, que vai permitir a formação de uma nação. Depreende-se 

então,  para  falar  como  Machado  de  Assis,  que,  até  o  presente  período,  não  havia  se 

despertado um instinto de nacionalidade entre os habitantes da colônia portuguesa, pois a 

conjuntura não favorecia a criação desse sentimento, uma vez que a elite colonial estava 

atada à Metrópole, econômica, política e culturalmente. 

Nesse sentido, torna-se inconsistente falar de consciência nacional no século XVIII 

e uma parte do XIX, não só no que compete à literatura, mas também à educação e ao 

campo jurídico. No que concerne à literatura, não havia como cultivar um sentimento de 

pertença entre os poetas do Arcadismo em relação ao Brasil, pois estes se sentiam membros 

da nação portuguesa, pois era a ela que poetas árcades dedicavam seus louvores. A esse 

respeito,  Teixeira (1999, p. 48) esclarece a relação entre os poetas arcádicos de origem 

brasileira  e  a  poesia  encomiástica,  tônica  da  gestão  pombalina,  citando  autores  como 
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Manuel Inácio da Silva Alvarenga (1749-1814) e José Basílio da Gama (1741-1795), que 

tinham suas obras patrocinadas pelo Marquês de Pombal.

  Dessa forma, compreende-se que, no período das Luzes, a literatura brasileira era 

considerada apenas um apêndice da literatura  portuguesa.  Logo, não se pode exigir  um 

espírito  nacional  dos  árcades  concernente  à  América  Portuguesa,  pois  o  contexto 

vivenciado por esses poetas também não o exigia: “[...] não seria lícito exigir dos árcades 

aquilo que a história não havia ainda propiciado: a ênfase na cor local” (WEBER, 1997, p. 

31). 

Um exemplo  disso  no  âmbito  educacional  é  a  utilização  de  compêndios  ainda 

ligados às reformas pombalinas, como aponta a leitura de Fernandes (2005, p. 45) de um 

relatório entregue em 17 de dezembro de 1845 pelo professor João da Silva Paranhos, no 

qual este apresentava uma lista dos materias encontrados em uma escola de ensino mútuo. 

Entre eles estavam compêndios indicados para o ensino da língua portuguesa através do 

Alvará de 1770, como o Catecismo de Montpellier. Além dessa referência, é possível aferir 

a  repercussão  das  reformas  pombalinas  da  instrução  pública  na  Brasil  através  das 

discussões  sobre  a  criação  dos  Cursos  Jurídicos,  pois,  embora  houvesse  grandes 

divergências  entre  os  parlamentares  nos  debates  de  1826  em desvencilhar  a  legislação 

pátria de qualquer influência da portuguesa, uma vez que a Nação Lusitana recusava-se a 

aceitar a soberania de outros povos, muitos acreditavam que tal doutrina era importante 

para a constituição do programa. 

Desse modo, os propósitos dos textos legislativos desse período se assemelham aos 

do período em que Sebastião José de Carvalho e Melo estava à frente das decisões políticas 

do Gabinete de D. José I,  como o de trazer  progresso e felicidade por meio das luzes, 

objetivando, assim, a formação de pessoas  capazes de promover, com seu conhecimento, 

meios para atender as necessidades da nação. Não só isso, mas a criação de liceus, cuja 

finalidade  consistia  no  adestramento  dos  brasileiros,  tornando-os  pessoas  que  se 

adequassem melhor ao projeto de nação.

Tal discurso já havia sido proferido pela metrópole e agora era declamado por sua 

antiga colônia, a qual reivindicava a sua soberania nacional através de um projeto que daria 

pela segunda vez o reconhecimento da língua portuguesa como saber indispensável aos que 

desejavam ingressar nos Estudos Maiores. Nesse sentido, ainda de acordo com os debates 
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parlamentares de 1826, na sessão de 11 de agosto, o deputado Odorico Mendes (1799-

1864) defendia que seria mais fácil para o estudante aprender geometria se já soubesse ler, 

escrever  e  contar.  Em  seguida,  o  deputado  Lino  Coutinho  (1784-1836)  reafirmava  a 

importância do ensino da língua nacional, nesse momento, defendendo que, assim como 

não era aconselhável um estudante ingressar nos Estudos Maiores sem o conhecimento do 

latim, pois este seria a “língua sagrada dos sábios”, na qual estavam escritas “muitas cousas 

boas”, não se devia permitir que nenhum estudante passasse “a estudos maiores, sem saber 

a gramática de sua língua” (BRASIL, 1982, p. 120).  

As discussões sobre o ensino de línguas não pararam por aí. O deputado Clemente 

Pereira (1787-1854) reivindicou a inclusão no programa dos preparatórios de outras línguas 

vivas, como a francesa e inglesa,  justificando a relevância delas para alcançar  as luzes. 

Concernente  à língua  portuguesa,  Lino Coutinho voltou a  explicar  a  necessidade de se 

aprender a usar corretamente a gramática da língua portuguesa, ao sublinhar que as ideias 

não eram construídas sozinhas: elas precisavam de outros instrumentos, como a lógica, para 

articular o pensamento, e a gramática e retórica, para exprimi-lo (BRASIL, 1982, p. 121).

Ainda  referente  às  questões  do  ensino  das  línguas,  o  deputado  Ferreira  França 

(1774-1827) expressava opinião semelhante à de Lino Coutinho, advogando pelo estudo 

não só da “língua da terra” – conhecimento sem o qual não se pode passar –, mas também 

pelo estudo do latim, pois era a língua através da qual se aprendia a portuguesa. Nesse 

sentido, a importância em aprender o latim não estava em ser uma fonte de conhecimento, 

como era o caso do grego, conforme apontou o mesmo deputado em outro momento da sua 

fala, mas em ser a língua latina a “mai da nossa, é bom aprendel-a, porque aprende-se ao 

mesmo tempo a nossa” (BRASIL, 1982, p. 122).

Além do liame da língua portuguesa com a latina, havia também naquele idioma 

algumas similaridades com o grego, segundo Ferreira França, por isso, para se aprender 

bem a língua materna, era preciso passar por estes dois idiomas. Nesse sentido, o político 

aludido explica a relação de dependência e de complementaridade da língua portuguesa 

com a latina e com grega. Enquanto a primeira se assemelhava mais “na voz, no metal, na 

pronúncia”,  a última influenciava mais  “na maneira  de reger as partes da oração,  e em 

outros pontos”, bem como na forma de se expressar. Ainda de acordo com o deputado, o 

domínio da língua grega era indispensável aos que se formassem em cursos jurídicos, uma 
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vez  que  esta  facilitaria  não só a  aprendizagem da  língua  portuguesa,  mas  também das 

demais línguas estrangeiras, como o francês e o inglês, pois “aquella língua comprehende, 

por assim dizer, todas as outras” (BRASIL, 1982, p. 122).

Já  na  sessão  de  22  de  agosto  de  1826,  o  deputado  Batista  Pereira  destacava  a 

importância  e  a  complementaridade  do  ensino  da  gramática  da  língua  portuguesa, 

justificando ser este o primeiro ponto observado pelo jurisconsulto  para compreender  o 

“sentido natural das palavras, de que a lei se compõe”, passando depois para os demais 

aspectos do texto legal. No dia anterior a esta sessão, uma das pautas da discussão tratou 

dos  requerimentos  enviados  pelos  professores  à  comissão  de  instrução  pública.  Tais 

documentos  reivindicavam a abertura e o provimento de cadeiras.  Entre as solicitações, 

estava a do professor público de Primeiras  Letras  Joaquim de Souza Ribeiro,  que dava 

aulas particulares de gramática da língua portuguesa e reclamava a “criação e provimento 

desta segunda cadeira; e é do parecer que a sua pretensão se reserve pra quando se tratar do 

plano geral dos estudos deste imperio” (BRASIL, 1982, p. 236).

A resposta ao pedido do professor Joaquim de Souza Ribeiro veio em 1827, com a 

Lei de 15 de outubro, que instituiu, além do ensino de Primeiras Letras no programa, o 

ensino obrigatório de conteúdos que já haviam sido considerados, em 1826 nos debates 

parlamentares,  fundamentais  para  os  que  almejassem  seguir  no  curso  jurídico.  Nesse 

sentido, no artigo sexto da lei de 1827, ficava estabelecido que 

Os Professores ensinarão a ler, escrever, as quatros operações arithmetica, 
pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções mais geraes de 
geometria pratica,  a grammatica da língua nacional (grifo meu), e os 
princípios de moral christã e da doutrina da religião catholica e apostólica 
romana, proporcionados à comprehensão dos meninos; preferindo para as 
leituras a Constituição do Imperio e a Historia do Brazil (BRASIL, 1982, 
p. 72). 

Assim como a peça legislativa de 1770, a lei de 15 de outubro determinou os textos 

que deviam ser adotados pelos professores nas aulas de ler e escrever e nas de gramática. 

Acerca da sugestão de leitura, verifica-se a escolha por textos cujos conteúdos traziam à 

tona e realçavam o projeto de reconhecimento do Brasil como uma nação desvencilhada da 

sua metrópole, mostrando aos que aqui nasceram que o império agora possuía a sua língua 

nacional. A sua constituição e a sua história não dependia mais de Portugal para seguir.
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Todavia, a escolha ou indicação dos compêndios na Lei de 30 de abril de 1828, que 

aprova os estatutos da Casa Pia e Colégio de São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia, 

mostrou  que  na  educação  o  império  brasileiro  ainda  não  havia  dado  o  seu  grito  de 

independência. Pois, nesse documento, foram definidas além das práticas de leitura para o 

ensino da língua portuguesa, os compêndios para o estudo de gramática da língua nacional. 

Entre eles a Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de Antonio José dos Reis Lobato,  

compêndio gramatical, como foi dito, que se tornou de uso obrigatório mediante o Alvará 

de 1770 em Portugal e em suas colônias no período pombalino.

A gramática  pombalina  de  Reis  Lobado  foi  aconselhada  no Brasil  por  meio  do 

regulamento  jurídico de  30  de  abril  de  1828,  que  aprovou os  estatutos  da  Casa  Pia  e 

Colégio de São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia. Tal estabelecimento foi inaugurado 

em 12 de outubro de 1825 e teve seu regimento aprovado pelo “Imperador Constitucional e 

Defensor  Perpetuo  do  Brazil”,  D.  Pedro  II,  que  definiu  como  objetivo  principal  dessa 

instituição prestar assistência social, econômica e religiosa, bem como cuidar da educação 

da mocidade de 7 a 18 anos cujos progenitores haviam se eximido dessa atribuição. Tais 

orfãos, conforme o documento, corriam “o risco de perecer, ou definhar á mingua, assim 

como de contrahir habitos viciosos por falta de conselho e assistencia paterna nos primeiros 

passos da carreira da vida, tornando-se muitas vezes inútil a si, ou perigosa á sociedade” 

(BRASIL, 1878, p.35).  

Quanto à educação, o título III dispunha em quatros capítulos a sua estrutura: Da 

Educação em Geral – tratava das competências físicas e morais do homem –; Da Educação 

Physica  –  preocupava-se  com a  saúde  física  dos  colegiais:  a  habitação,  o  vestuário,  a 

comida e a prática de exercícios –; Da educação Literária – tinha como objetivo principal 

preparar os colegiais para assumir empregos e transmitir conhecimentos sobre a virtude e o 

vício baseados nos princípios da razão – e Da Educação Religiosa e moral – relacionada 

aos princípios cristãos que ensinariam aos colegiais as boas ações. 

Sublinha-se a importância do terceiro capítulo,  Da educação Literária, pois neste 

tópico  determinou-se,  mediante  o  arbítrio  da Mesa e  da  Junta  deste  estabelecimento,  o 

plano de estudos, com as listas das doutrinas que deviam ser ministradas e das indicações 

dos compêndios. Cumpre lembrar que, dois anos antes da indicação dos compêndios na Lei 

de 30 de abril de 1828, várias foram as discussões realizadas pelos parlamentares a respeito 
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de  quem caberia  a  responsabilidade  em escolher  o  compêndio  mais  adequado,  se  aos 

professores ou ao parlamento.    

Na primeira tabela do documento legislativo de 30 de abril de 1828, encontra-se a 

lista de “livros de que se podera fazer escolha para uso nos diferentes ramos de ensino”. 

Acerca do ensino de língua nacional,  fazia parte do programa não só a  Arte da Lingua 

Portugueza de Lobato, como fora mencionado, mas o Cathecismo romano de Montpellier, 

compêndio  da  religião  cristã  também citado  no  Alvará  de  1770,  já  referido.  Nos  dois 

primeiros anos, os alunos aprenderiam a reconhecer as letras e transformá-las em palavras, 

ou seja,  a  ler  e  escrever  por  meio  do manual  de doutrina cristã  de Montpellier.  Nesse 

sentido, cabia também ao mestre de Primeiras Letras a instrução da religião e dos bons 

costumes. Somente a partir do terceiro ano, depois que estivessem aptos na leitura e na 

escrita, os professores deviam ensinar os preceitos da língua portuguesa aos seus estudantes 

através  da  “Arte  escripta  para  uso  do  collegio  dos  nobres,  ou  Lobato”.  Além desses, 

recomendavam-se como manuais de leitura alguns clássicos da língua portuguesa, como os 

Lusíadas de Luís Vaz de Camões (BRASIL, 1878, p. 58).

Acrescentava-se também, no terceiro e no quarto ano,  o ensino de gramática da 

língua latina, utilizando-se, para tanto, do compêndio gramatical “Arte de Pereira”  14, de 

alguns clássicos dessa língua e a aplicação de exercícios para explicar o uso de aspectos 

gramaticais.  Já  em relação  ao  método  para  o  ensino  do  latim,  assim  como  da  língua 

portuguesa, deveria estar de acordo com o que havia sido instituído na Lei de 15 de outubro 

de  1827,  a  saber,  o  método  Lancaster,  pois  o  número  de  mestres  continuava  sendo 

insuficiente.   Estes  deviam  seguir  as  mesmas  instruções  do  Conde  de  Oeiras para  os 

professores de língua latina publicadas com o Alvará de 28 de junho de 1759. 

Quanto ao ensino de línguas vivas,  o ordenamento jurídico de 30 de outubro de 

1828 determinava que somente aos mestres nacionais devia ser concedida a permissão para 

ministrar  essa doutrina,  pois  estes  não cometeriam nenhum deslize,  ensinando a  língua 

portuguesa com toda “correcção  e pureza” e os preceitos gramaticais  com a prática de 

exercícios,  da  mesma  forma  que  os  professores  de  língua  latina,  pois  essas  atividades 

14 António  Pereira  de  Figueiredo  (1725-1797)  desempenhou  várias  funções  durante  o  período 
pombalino: teólogo, deputado da Real Mesa Censória e latinista.  Neste último, destacou-se pela 
publicação  do  compêndio  gramatical  Novo  Méthodo da  Grammatica  Latina  que  também  foi 
indicado na lei de 1828, como vimos. Sobre a importância desse gramático para a reforma no ensino 
de línguas o capítulo III trará maiores esclarecimentos. 



                                                                                                                                                                          108

facilitavam  o  domínio  da  língua  sem  que  os  professores  tivessem  que  recorrer  à 

“multiplicidade das regras” para passar os principais  fundamentos  da língua.  Assim,  os 

alunos poderiam perceber 

as diversas partes da oração,  e seu uso,  ao passo em que ellas  forem 
ocorrendo na leitura dos clássicos das sobreditas linguas, a qual ordenarão 
de modo, que forme uma especie de curso de historia, acompanhada pela 
lição do compendio das épocas, e atlas dos meninos, ou qualquer outro 
compendio abreviado de geografia (BRASIL, 1878, p. 63). 

Nesse sentido,  observa-se que o discurso e o projeto político do Brasil  imperial 

pouco ou nada tinham de verdadeiramente nacional. Documentos oficiais  publicados no 

século  XIX  na  ex-colônia  evidenciam  que  a  mentalidade  da  sociedade  lusitana  ainda 

impulsionava  uma série  de  medidas  e  ações  que buscavam construir  e  elevar  o  antigo 

domínio  de  Portugal  a  nação.  No  caso  do  projeto  de  nação  brasileira  respondia  aos 

interesses do que foi idealizado durante a administração de Sebastião José de Carvalho e 

Melo no século anterior  como o de transformar a língua portuguesa em idioma oficial. 

Tornando seu ensino obrigatório e somente possível por meio da gramática pombalina de 

Reis Lobato Arte de Grammatica da Lingua Portugueza.
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CAPÍTULO 3 – A ARTE DA GRAMMATICA DA LINGUA 

PORTUGUEZA DE REIS LOBATO

3.1. O Mecenato Pombalino na Arte de Reis Lobato

Iniciamos com a mesma indagação proposta por Assunção (1997, p. 166-167), no 

artigo intitulado “Uma leitura da introdução da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza 

de Reis Lobato (1770)”:  afinal,  quem foi o autor desse compêndio gramatical que tanto 

lisonjeou a administração de Sebastião José de Carvalho e Melo? Com base nos estudos de 

José Leite de Vasconcelos, Inocêncio Silva e de uma busca nos livros de matrículas de Leis 

e Cânones da Universidade de Coimbra, partindo do ano de 1730, nove anos depois da sua 

provável data de nascimento,  o pesquisador referenciado defende que Antonio José dos 

Reis  Lobato é  na verdade  o pseudônimo de António Pereira  de Figueiredo.  Nome que 

consta também no quadro, apresentado por Férrer (1998, p. 116), de ministros (Deputados 

ordinários) ligados à Real Mesa Censória. Além de membro desse órgão estatal, António 

Pereira de Figueiredo era religioso da Congregação do Oratório de São Felipe Neri e autor 

do  compêndio  Novo  methodo  de  grammatica  latina,  para  uso  das  escholas  da 

Congregação do Oratório na Casa de N. Senhora das Necessidades, Ordenado e composto  

pela mesma Congregação, publicado no ano de 1752, que substituiu a Arte da Gramática  

Latina  de  Manuel  Álvares.  A  esse  respeito  Oliveira  (2010a,  p.  35;  57)  explica  que  o 

compêndio trouxe um método mais simplificado em decorrência de “uma polêmica que 

repercutia em Portugal desde o início da década de cinquenta”. Ao lado do compêndio de 

língua  latina  de  António  Pereira  de  Figueiredo,  os  discípulos  deviam  responder  os 

exercícios da Coleção das palavras familiares portuguesas e latinas também de autoria do 

oratoriano citado. 

Ao  lado  do  vínculo  do  autor  com  a  Real  Mesa  Censória,  António  Pereira  de 

Figueiredo subsidiou o Marquês de Pombal a implementar um de seus intentos, ao escrever 
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a obra Demonstração Teológica, publicada em 1769, que consistia, sobretudo, “em sagrar 

bispo sem a confirmação do papa”, a fim de garantir a soberania do Estado, diminuindo, 

assim, a influência do poder eclesiástico (TEIXEIRA, 1999, p. 40). A esse respeito, Santos 

(2004a, p. 952) observa que, dos sete livros que passaram pelo crivo da Real Mesa Censória 

e foram condenados, cinco estavam atrelados à religião. Com isso, vislumbrava-se abolir 

dela “tudo o que nela pretendesse introduzir ou a hipocrisia ou o entusiasmo ou fanatismo”. 

O mesmo autor transcreve um excerto de uma correspondência em que António Pereira de 

Figueiredo dá conselhos ao braço direito de D. José I concernente à religião, recomendando 

que ele seja 

tão tenaz e zeloso da prática como oposto a todos os que a pretendem 
contaminar com dogmas ou institutos peregrinos. Não só pela razão de 
quem despreza a Deus tudo o mais  despreza,  mas  também porque,  de 
contrário,  nascem  conjurações  e  conventículos  e  destas  péssimas 
conseqüências  à  republica.  Não  consintais,  pois,  nenhum  um  homem 
ímpio e irreligioso nem homem impostor ou embusteiro (apud SANTOS, 
2004a, p. 952).  

Além do compêndio da gramática latina aos moldes do novo método do ensino de 

línguas, o gramático setecentista foi autor de um manual de retórica, também de acordo 

com os  princípios  reformistas  da  época,  intitulado  Elementos  da  Invenção de  Locução 

Retórica ou  Princípios  de  Eloquência (1769).   Depreende-se,  então,  que,  apesar  de  o 

Marquês  de  Pombal  ter  ciência  de  seus  projetos  e  do  que  devia  ser  reformado  para 

concretizá-los,  sobretudo  no  tocante  à  relação  Igreja-Estado,  não  tinha  ainda  uma 

fundamentação teórica. Daí a importância da presença de intelectuais como António Pereira 

de Figueiredo, que exerceu o papel de “arquiteto dessa nova teoria” (TEIXEIRA, 1999, p. 

40).

Fato curioso a respeito do suposto gramático que assina como Reis Lobato é que, 

antes de dar início aos conteúdos gramaticais,  apesar das críticas dirigidas a gramáticos 

tanto de língua latina quanto de portuguesa, faltando apenas três páginas para concluir a sua 

introdução, ele fez referência ao padre António Pereira, nome que possivelmente foi o seu 

verdadeiro, com o auxílio de adjetivos como “doutissimo” e elogios que o caracterizavam 

como “célebre Filologo da nossa idade, bem conhecido entre os eruditos pela sua vasta 

erudição, assim nas Divinas, como nas humanas Letras” (LOBATO, 1770, p. xlv).   
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Os  elogios  não  se  restringiram  ao  Padre  António  Pereira.  Reis  Lobato,  na  sua 

introdução, deixa transparecer o seu forte envolvimento com o Gabinete de D. José I e a sua 

participação em uma prática muito comum do Marquês de Pombal durante este período, 

definida por Teixeira (1999) como mecenato pombalino. Outra peculiaridade das ações de 

Pombal,  nesse  processo  de  consolidação  do  seu  governo,  foi  a  apropriação  de  vários 

elementos que pudessem colocar suas ações em evidência. O autor acima observa que a 

administração do Marquês de Pombal foi extremamente marcada por uma divulgação de 

um discurso a seu favor. Nesse sentido, não foram poucos os instrumentos utilizados para 

enaltecer e propagar os seus feitos. Um deles está presente no prefácio e na introdução da 

Arte  da  Grammatica  da  Lingua  Portugueza,  em  que,  já  na  sua  página  de  rosto,  o 

compêndio gramatical é oferecido ao Marquês por Reis Lobato. Posteriormente, na página 

xx, o gramático teceu um elogio não só a Pombal, como também à sua iniciativa no que se 

refere à reforma pedagógica e ao amor à Pátria. Assim, em suas palavras, deveria ser 

a  todos  manifesto  o  quanto  para  a  reforma  dos  Estudos  devemos  ao 
incansavel zelo do seu grande Ministro o Excellentissimo Senhor Conde 
de Oeyras, por conhecer este doutissimo Portuguez, que no amor da Patria 
serve de exemplar a todas as Nações do Mundo, que nunca já mais florece 
nos  infelices  tempo,  em  que  nella  domina  a  Barbara  ignorância 
(LOBATO, 1770, p. xx). 

Com base neste excerto, é possível identificar a exaltação ao governo pombalino, 

como  demonstra  a  página  oito  na  qual  Reis  Lobato  ressaltava  a  importância  de  uma 

gramática latina, escrita em português, construída a partir do novo ideário da administração 

do Marquês de Pombal, figura que adquiria “função de contramestre, de cuja alma deveria 

fluir toda a energia necessária ao bom funcionamento do mecanismo”. Acrescente-se a isso 

a imagem erigida de Sebastião José de Carvalho e Melo a ser imitada pelos súditos do 

Reino Português como ministro que honra a sua pátria, protege-a, exalta-a e, como diria o I 

Canto do poema  O Deserdor,  de Silva Alvarenga, “Restaurador de seu Império antigo” 

(TEIXEIRA, 1999, p. 28). 

Percebe-se então que a questão do financiamento como meio que pudesse exaltar o 

seu  governo  não  se  restringiu  às  artes,  mas  também  perpassou  por  elementos  que 

auxiliariam a implementação da reforma pedagógica. Além de António Pereira Figueiredo e 

Luís Antônio Verney e outros intelectuais,  como fora mencionado no primeiro capítulo 
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deste  trabalho,  soma-se  ao  grupo  responsável  pela  formação  e  propagação  do  ideário 

pombalino a presença de Francisco José Freire, autor da obra Arte Poética ou Regras da  

Verdadeira Poesia publicada, em 1748 (TEIXEIRA, 1999, p. 28).

 O  discurso  encomiástico,  escrito  por  Freire  e  outros  poetas  patrocinados  pelo 

Marquês  de  Pombal,  possui  características  que  o  aproxima  dos  panegíricos  clássicos, 

composição cujo principal objetivo consistia não somente em lisonjear, mas também em 

louvar os feitos de alguém, tornando-os exemplos para aqueles “de mais baixa condição”. É 

possível  afirmar  também que o ministro  de  D.  José  I  buscou no  panegírico  clássico  o 

modelo ou a inspiração, ao recorrer aos feitos dos autores do quinhentismo para justificar o 

seu discurso anti-jesuítico e a sua retomada do passado para resgatar os dias gloriosos de 

Portugal, pois esta composição não se resumia a enaltecer as ações do “homenageado, mas 

também nas ações, nos mitos e nas lendas de homens ilustres do passado” (TEIXEIRA, 

1999, p. 70). 

  Segue o autor explicando a forma como o Marquês de Pombal utilizava-se das 

artes  para  sublimar  seu  governo.  Concernente  à  literatura,  Pombal,  através  de 

financiamentos, incentivava a produção literária.  Mas nessas obras, os autores deveriam 

imprimir as ações políticas da administração pombalina, tornando-as símbolos do progresso 

da Nação Lusitana. No caso dos escritores nascidos na América Portuguesa, formados na 

Universidade  de  Coimbra,  Teixeira  (1999)  explica  que  não  se  trataria  ainda  de  uma 

literatura  brasileira,  no sentido de afirmação do caráter  nacional,  como é colocado pela 

historiografia romântica, visto que não haveria intenção dos autores arcádicos aqui nascidos 

em atribuir uma cor local em suas obras da América Portuguesa. Nessa perspectiva, o autor 

referenciado faz uma análise da obra de Basílio da Gama, O Uraguay, explicitando vários 

pontos que demonstram que esta literatura estava extremamente vinculada à metrópole.

Imperioso  nesse trabalho  é  perceber  que as  dedicatórias  emblemáticas  ou textos 

encomiásticos estavam presentes também em alguns compêndios publicados à época. Ao 

lado  do  compêndio  gramatical  Arte  da  Grammatica  da  Lingua  Portugueza,  estava  o 

Diccionario Italiano, e Portuguez extrahido dos melhores Lexicógrafos,como de Antonini,  

de  Veneroni,  de  Facciolati,  de  Franciosini,  do  Diccionario   de  Crusca,  e  do  da 

Universidade de Turim. Na sua página de rosto, o autor Joaquim José da Costa e Sá (1773, 

p.  1)  dedicava  esta  obra  ao  seu  mecenas  –  Sebastião  José  de  Carvalho  e  Melo  –  e  o 
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distinguia,  acrescentando aos cargos já conquistados, como o de Conde e Marquês. Era 

mais  um  pequeno  encômio  ao  consagrar  a  importância  do  seu  feito  “do  seu 

plenipotenciário, e lugar-tenente na fundação da Universidade de Coimbra”. 

A primeira questão a ser sublinhada no prefácio do dicionário de italiano para o 

português, de Joaquim José da Costa e Sá, foi a dificuldade encontrada em compor um 

dicionário de uma língua “vivente” sem os erros rotineiramente cometidos por seus autores, 

que, na sua opinião, eram “quase insuperáveis”. Em consequência disso, tornava-se mister a 

composição de dicionários de língua estrangeira  para que os nacionais não se limitassem a 

ignorância de saber apenas a sua própria língua. 

Segue-se o segundo parágrafo não só com as possíveis soluções, mas também com 

elogios e com uma pequena dedicatória ao responsável por perceber a dependência servil 

de Portugal a diferentes nações, pois, na ausência de um dicionário de língua italiana para a 

portuguesa, os estrangeiros recorreriam a manuais de outros idiomas para aprender a língua 

dos lusitanos ou para ler suas obras. Diante desse fato, Joaquim José da Costa e Sá (1773, 

p. 2), no seu prefácio, enaltece a providência tomada pelo “Augusto, Poderoso, e Invicto 

Rei Fidelissimo D. JOSÉ I nosso senhor”, conduzida pela “incomparável  perspicácia,  e 

singular atividade” do seu ilustre ministro Sebastião José de Carvalho e Melo.

Depois das muitas glórias conquistadas pelos ilustres representantes da Monarquia 

Lusitana, seria algo reprovável para um nacional não contribuir com a concretização “de 

tão justas causas as tantas intenções de tão felicíssimo Reinado”.  Logo, só havia uma única 

alternativa,  que consistia  em compor tal  obra a pedido do ministério  de D. José I,  que 

desejava estreitar ainda mais as boas relações de amizade e negócios com os Príncipes da 

Itália, ao tornar a língua destes mais conhecida entre os portugueses. Era preciso mudar não 

só o método, mas também os compêndios que serviriam para cumprir tal propósito. Desse 

modo,  Joaquim José da Costa  e  Sá (1773,  p.  2)  trazia  em seu dicionário  um plano de 

estudos mais  fácil  de compreender,  se comparado aos que até  o momento haviam sido 

publicados, pois todas as palavras italianas foram explicadas na língua portuguesa. 

Ao lado desse desvelo de traduzir os vocábulos italianos em português, Joaquim 

José teve o cuidado de não cometer as mesmas incoerências e deslizes de outros autores de 

dicionários que, ao invés de iluminar, escurecia o sentido da palavra para seu leitor, como 

foi o caso do compêndio Colletor, um dicionário do francês para o português que, além de 
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conter inumeráveis erros ou inexatidões no que se refere aos significados dos vocábulos, 

era incompleto e, apesar de haver, no seu prefácio, várias críticas ao dicionário, organizado 

pelo padre Marques, pareceu, na opinião de Joaquim José, que o tal dicionário, também 

conhecido como Abbreviador, era apenas uma repetição ou “traslado” daquele a quem tanto 

criticou.

Diferentemente  dos  dicionários  citados  acima  e  em razão  do serviço  prestado a 

nação  portuguesa  e  aos  seus  nacionais,  Joaquim  José  não  se  afastaria  da  “verdadeira 

expressão portugueza". Nesse sentido, através da organização do dicionário, vislumbrava 

proteger a pureza da língua nacional. Mais que isso, preservar a reputação e o lustre da 

Nação Lusitana, uma vez que os italianos, ao traduzirem de forma inadequada os grandes 

escritos do idioma português, os desfiguravam “com suas inversões viciosas”, retirando, 

assim, o mérito dos autores portugueses, como aconteceu com o padre e mestre Antonio 

Pereira de Figueiredo que, ao traduzir a primeira parte da sua obra  Tentativa Teológica, 

trouxe nas palavras do autor do Diccionario Italiano, e Portuguez, a “unânime confissão de 

todos os Sábios das Nações cultas” (SÁ, 1773, p. 4).

 Cumpre lembrar que, nesse período, a língua portuguesa não causava estranheza 

somente  aos  estrangeiros,  mas,  sobretudo,  aos  nacionais.  No prefácio  da  Arte  de  Reis 

Lobato,  o  gramático,  ao  apresentar  o  seu  compêndio  aos  mestres  e  aos  discípulos, 

desaprovava a  opinião de muitos  homens  doutos,  que julgavam ser  o ensino da língua 

portuguesa  supérfluo,  pois,  diferentemente  do  grego  e  do  latim,  que  exigia  um 

conhecimento  de  regras  gramaticais  para  falar  e  escrever  corretamente,  somente  o  uso 

cotidiano bastava para entender o português e se expressar bem nesta língua.

Opinião esta que não coincidia,  segundo Reis Lobato,  com a realidade da nação 

lusitana,  cujos  membros  desconheciam  os  principais  fundamentos  da  língua  nacional, 

inclusive os mestres das escolas de ler, que não tinham a devida instrução para ensinar a 

falá-la  e  muito  menos  a  escrevê-la.  Logo,  os  seus  discípulos  herdavam os  vícios  e  os 

defeitos  que  não  seriam  fáceis  de  tirar,  pois  haviam  sido  “adquiridos  na  tenra  idade 

corrompida  com  o  venoso  leite  de  erradas  doutrinas”.  Além  dos  mestres,  muitos  que 

exerciam  os  ofícios  públicos,  como  aqueles  responsáveis  em  redigir  “Auditorios, 

Tribunaes, e Secretarias” eram incapazes de falar e escrever sem imperfeição. Acrescente-
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se  a  esse  grupo  os  homens  doutos  que  cometiam  deslizes  com  a  língua  portuguesa 

(LOBATO, 1770, p. xv, xvii).

 Destarte, em face de tamanho desconhecimento, do mesmo modo que Joaquim José 

constatou a inexistência de um dicionário do italiano para o português capaz de exprimir 

com precisão a grandiosidade das obras escritas neste idioma e a necessidade de compor 

um que correspondesse à majestade da língua portuguesa, Reis Lobato, no prefácio da Arte 

da Lingua Portuguesa, não só criticou os compêndios gramaticais de língua portuguesa que 

até então tinham sido publicados por conterem tantos desacertos, como também expôs o 

nome de seus autores. O primeiro a sofrer a censura pelos seus deslizes foi o autor da 

primeira  gramática  desta  língua,  Fernão  de  Oliveira,  Grammatica  da  Linguagem 

Portugueza. Reis Lobato criticou-a por ser muito resumida, limitando-se a apresentar uma 

“breve  noticia  das  letras,  e  seus  sons,  e  huma confusa Idea da  declinação  dos  nomes” 

(LOBATO, 1770, p. XXIII).

Segue-se com a Arte de João de Barros que, conforme o gramático, pecou também 

por  ser  concisa  demais,  por  não  deixar  claro  o  conceito  de  gramática,  por  trazer  uma 

abordagem das partes do discurso de modo confuso e limitado e por classificar pronomes 

pessoais como vocativos.  Já a de Amaro de Roboredo, –  Grammatica Portugueza para 

melhor intelligencia da Latina –, dava explicações incompletas de assuntos gramaticais, 

tais como declinações e conjugações. No caso deste último, não trazia a classificação de 

verbos regulares e irregulares. Ao lado disso, atribuía a função de preposição a algumas 

palavras  que  não  o  eram  e  elaborava  as  regras  de  sintaxe  da  língua  portuguesa, 

fundamentando-se basicamente na sintaxe da latina (LOBATO, 1770, p. xxiv).  

O padre  Bento  Pereira  era  o  próximo  da  lista  de  Reis  Lobato.  Acusado de  ser 

seguidor do padre Manoel Álvares, teve suas obras condenadas pelo ministério de D. José I 

por estar em descompasso com os propósitos da política pombalina, assim como as demais 

obras organizadas por religiosos pertencentes à Companhia de Jesus. Isso quer dizer que a 

crítica presente no prefácio da  Arte da Grammatica da Lingua Portugueza a compêndios 

gramaticais não se restringiam à maneira de abordar um conteúdo gramatical, mas também 

a uma ideologia que não era o espelho da sua, pois a reforma pombalina tinha como cerne a 

dimensão política do ensino de línguas, uma vez que o braço direito de D. José I estava 

preocupado em ditar uma nova cultura, um novo pensamento, um novo comportamento ou 
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sentimento em relação à coroa portuguesa, que precisava urgentemente de aliados ou, como 

diria Reis Lobato de vassalos. 

Ao  Autor  da  Grammatica  da  Linguae  Lusitanae e  da  Prosódia  Latina, Bento 

Pereira,  foi  dedicado  mais  espaço  a  críticas.  A  primeira  estava  relacionada  à  sua 

metodologia, uma vez que sua gramática explicava os preceitos da língua portuguesa em 

latim,  dificultando a aprendizagem, pois os discípulos  tinham que ter  ciência  da língua 

latina para somente depois aprender a nacional. Apesar da lista de erros da gramática do 

padre Bento Pereira ser bastante extensa, Reis Lobato comprometia-se em seu prefácio a 

citar somente os mais absurdos. Entre esses desacertos, estavam o mau uso das declinações 

dos nomes, a classificação de pronomes pessoais como vocativo em um contexto no qual 

eles não os eram, além de tecer regras falhas para os verbos. 

Quanto  à  sintaxe,  considerada  por  Reis  Lobato  o  objeto  mais  importante  da 

gramática,  o padre Pereira cometia varias incongruências na abordagem desse conteúdo, 

pois, ao sintetizá-lo, omitia a explicação de regras fundamentais para compor uma oração, 

como os assuntos referentes à regência e à concordância, preocupando-se “somente em dar 

humas regras para se conhecer na oração os casos dos Nomes pelas partículas, que se lhes 

antepõem”. Compreendia Bento Pereira, de acordo com o gramático pombalino, que não 

era  necessário  muitas  regras  para  entender  o  funcionamento  da  sintaxe  da  língua 

portuguesa, o que tornava o idioma dos lusitanos fácil de ser aprendido ou adquirido pelos 

estrangeiros sem riscos de errar, método que Reis Lobato interpretou ser um dos erros mais 

evidentes que um gramático poderia empreender em seu compêndio, pois Bento Pereira, ao 

fazer isso, dar a entender que o ensino das partes da oração era indispensável apenas à 

língua latina (LOBATO, 1770, xxxv).

Pensamento reprovável não só no autor em comento, mas também naqueles que o 

seguiam como era o caso dos religiosos da Companhia de Jesus. E o mais espantoso, para 

Reis Lobato, consistia no fato de um homem que tenha cometido tantos erros ao compor a 

Prosódia da Língua, ou Tesouro da Língua Portuguesa  tivesse coragem de orgulhar-se e 

vangloriar-se  tanto  por  ter  escrito  com  menos  de  trinta  anos  uma  obra  tão  cheia  de 

imperfeições.

 Nesse  discurso,  verifica-se  uma preocupação  não  somente  com os  métodos  de 

ensino de língua, mas também com o espaço e o valor que eram concedidos ao latim e a 
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língua  portuguesa,  pois  esta  estava circunscrita  às  escolas  de  ler  e  escrever,  sendo seu 

ensino considerado desnecessário, como fora assinalado. Assim, somente o seu uso já seria 

suficiente para saber utilizá-la sem cometer deslizes, não havendo motivo, dessa maneira, 

para recorrer a normas gramaticais. Enquanto isso, o latim era requisito para ocupação de 

cargos importantes e “[...] ingresso nos estudos universitários, aos quais se reservavam os 

postos mais elevados da administração civil e eclesiástica” (CARVALHO, 1978, p. 65).   

A respeito do nome do dicionário português-latino Tesouro da Língua Portuguesa, 

Verdelho  (1982,  p.  354)  explica  que  era  muito  comum à  época  o  uso  de  palavras  ou 

expressões  como  “calepino,  florilégio,  tesouro,  porta  de  línguas,  amalteia,  polianteia, 

indículo, prontuário etc”. O mesmo autor sublinha que o léxico da obra de Bento Pereira 

reproduz  “as  clivagens  sociológicas  da  época,  os  estatutos  e  os  interesses  dos 

frequentadores  da  escola,  os  valores  morais  e  os  objectvos  da actividade  didáctica  dos 

jesuítas”, justificando, assim, a sua proibição pela Real Mesa Censória e a extensa crítica de 

Reis Lobato a essa obra.

Além disso, a obra de Bento Pereira não havia acompanhado as várias mudanças ou 

reformas desse período. Seu texto não mais respondia às demandas da época. Até mesmo 

na escolha das palavras e na forma como estas eram definidas retratava as preocupações, as 

prioridades, “a filosofia eclética e determinam os cânones do pensamento artístico e até do 

comportamento social do bom tom e dos bons ditos”, uma vez que, em alguns vocábulos, as 

explicações demoravam-se mais que em outros. Eram mais enfatizados como nos casos das 

palavras guerra e  exército em que a primeira aparecia com trinta definições e a segunda 

com dezessete (VERDELHO, 1982, p. 356).

A respeito das definições, Reis Lobato (1770, p. xxxvii),  ao começar a tratar da 

abordagem de conteúdos do compêndio gramatical de, D. Jeronymo Contador de Argote, 

elogiava o trabalho do gramático por não conter nos conceitos muitas imperfeições, por este 

seguir o método dos padres da Congregação de Port-Royal e por separar o conteúdo de 

sintaxe  dos  demais  assuntos  gramaticais.  Todavia,  apesar  de  estar  à  frente  de  alguns 

gramáticos da época, o manual de Regras da Língua de D. Jeronymo Contador de Argote 

não estava livre de erros. Entre eles, estava o fato de não deixar claro as questões de gênero 

dos  nomes.  Acrescente-se a  isso a  ausência  de explicação  quanto à  conjugação verbal, 

deslizes  na classificação  morfológica  das  palavras  –  como confundir  a  preposição  com 



                                                                                                                                                                          118

artigo – e também nas regras de sintaxe simples, cometendo as mesmas falhas que o jesuíta 

Manuel Álvares.

O tom pejorativo atribuído ao padre Manuel Álvares por Reis Lobato, no prefácio 

de sua Arte, explica-se por ser a obra daquele religioso o contraponto ou o “outro lado da 

moeda”  de  todo  ideário  pombalino  pensado  para  educação,  cujo  método buscava  uma 

forma  de  aprender  menos  árdua,  que  provocasse  menos  cansaço  e  proporcionasse  ao 

discípulo uma aquisição dos conteúdos mais rápida, na qual os castigos não fariam parte 

desse processo e, se fizessem, deveria ser com suavidade. Já o compêndio de gramática 

latina do padre Manuel Álvares, contrário a tudo isso, representava o método educativo e a 

ideologia  dos jesuítas.  Assim,  esse compêndio transformou-se em símbolo da educação 

dessa ordem religiosa e componente obrigatório nas suas escolas e nas aulas de latim, que 

certamente não pregava a facilitação do ensino e sim a 

exercitação  do  sacrifício.  A  escola  era  um  espaço  de  ascese  e  de 
preparação para uma vida austera e operosa, era um lugar de provação, 
onde preferentemente se cultivava o difícil, a mortificação do corpo e o 
refrear das paixões da alma. O tempo de formação podia e deveria ser 
lento e longo, mais motivado pela dimensão da eternidade do que pela 
urgência  do  quotidiano.  O ensino  de  línguas  seguia  uma  metodologia 
ritualizada em que o latim era ponto de referência absoluto (VERDELHO, 
1982, p. 389). 

Com base nessas características, não só Reis Lobato, na Arte da Grammatica da 

Lingua Portugueza, como outros autores de compêndios e intelectuais do ministério de D. 

José I, justificariam a reforma da instrução pública e a imposição do novo método, adverso 

a um ensino tão sofrível e desnecessário, uma vez que os discípulos podiam se tornar muito 

mais sábios do que com a antiga pedagogia, a qual havia formado tantos homens que se 

diziam doutos, mas incapazes de compor um escrito na sua própria língua sem erros.  

Surgia, assim, a necessidade de compor gramáticas e dicionários de acordo com o 

discurso pombalino, que perpassou por vários prefácios de compêndios publicados naquela 

época. Tais manuais deviam substituir os que até então eram utilizados e emendar os tantos 

desacertos dos compêndios citados no prefácio por Reis Lobato no ensino da língua que se 

queria nacional.  No segundo parágrafo da sua introdução, seu autor expôs dois argumentos 

simples para a mudança no ensino de língua portuguesa, porém incontestáveis. Defendia 
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primeiramente a urgência de tornar os discípulos hábeis no falar e nos preceitos da língua 

materna. 

Tal providência, que já havia sido tomada por todas as nações cultas, por homens 

“doutissimos” na sua língua, como a França – Monf. Restau e padre Buffier –, Inglaterra – 

Pell e Martin –, Itália – Benedito e o padre D. Salvador Corticelli –, e Espanha – Antonio 

de Nebrija. Em Portugal, apesar das iniciativas de compor uma gramática que explicasse a 

língua  portuguesa  terem  despontado  desde  1536  com  Fernão  de  Oliveira  e  outros 

gramáticos seiscentistas que o seguiram, ainda era comum entre os lusitanos a desconfiança 

da real necessidade de escolarizar a língua materna (LOBATO, 1770, p. xi). 

Para não deixar  dúvidas da importância  do ensino e da aprendizagem da língua 

materna entre aqueles que discordavam desta opinião,  Reis Lobato recorreu aos antigos 

romanos, que se dedicavam a ensinar e a aprender a estrutura da língua latina com o intuito 

de não só aperfeiçoar a sua língua, mas também as demais línguas estrangeiras, como o 

grego, idioma no qual estavam escritas as artes e as ciências. Com alusão aos romanos, o 

gramático  tentava  provar  que  este  povo  de  reconhecida  superioridade  cultural  pelos 

portugueses só a conquistaram depois de ter adquirido o conhecimento gramatical de sua 

língua. Depois disso, começaram a se dedicar à aprendizagem do grego e da sua cultura, 

mas  sempre  através  do latim,  diferentemente  dos  portugueses,  que  davam prioridade  a 

língua latina (LOBATO, 1770, p. xi). 

 Nesse  sentido,  era  inconcebível  “duvidar  do  grande  proveito”  daqueles  que 

aprendessem a gramática da sua língua. Acerca disso, com o mesmo argumento do Alvará 

de 1770, que indicou a Arte da Grammatica da Lingua Portuguesa, Reis Lobato explicava 

as  razões  que  justificavam o  ensino  da  língua  portuguesa,  pois  esta  desembaraçava  as 

dificuldades  que os discípulos encontravam ao aprender um idioma estrangeiro como o 

latim, uma vez que os princípios fundamentais da língua materna constituíam-se na base 

para aprender todas as línguas. A experiência de D. João Caramuel, espanhol “doutissimo”, 

era a prova de que o método proposto funcionava. Seu mestre já se utilizava desse método 

antes  de  ensinar  seu  discípulo  a  língua  latina.  Instruiu-o  nos  preceitos  do  castelhano, 

procedimento que o ajudou, de acordo com o próprio D. João Caramuel, a aprender dez 

línguas.
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 Acrescente-se a esse benefício  o fato  de movimentar  mais  o comércio  entre  as 

Nações, pois isto facilitaria a comunicação entre os estados nacionais, visto que, depois de 

aprendidos os princípios fundamentais da língua portuguesa, através de sua gramática, o 

comerciante teria mais habilidade em aprender as diversas línguas que fossem necessárias 

para trazer progresso a seu negócio e à Nação Lusitana. A presteza e a engenhosidade na 

aprendizagem das demais línguas seriam adquiridas pelos discípulos que, ao internalizar as 

noções do “[...] que he Nome, o que he Verbo, e a natureza, e propriedade de todas as 

partes do discurso, e o modo, com que se unem estas na oração”,  as aprenderiam com mais 

facilidade e rapidez  (LOBATO, 1770, p. xi). 

Por isso Reis Lobato partilhava do pensamento do castelhano Bernardo de Aldrete, 

que advogava pelo ensino de língua materna nas escolas, seguindo o modelo da Antiga 

Roma que percebeu a relevância do ensino da língua latina, pois, na Espanha, eram poucos 

os que conseguiam se expressar sem imperfeições. Em Portugal, o gramático sublinhava 

que a defesa do ensino de língua materna já havia despertado o interesse há dois séculos e 

não  era  novidade  entre  os  lusitanos,  pois  foi  objeto  de  discussão  de  gramáticos  como 

Amaro de Roboredo, João de Barros, Felix Mendes e D. Jerônimo Contador de Argote, que 

também reivindicavam o ensino do português nas escolas, precedendo o do latim. 

Em nota,  Reis Lobato,  face à  dificuldade  em aprender e aos deslizes  cometidos 

pelos portugueses, fazia uma pequena observação para criar ao menos uma Cadeira nas 

Cortes e na Universidade. Com esta medida, os principiantes aprenderiam em poucos anos 

o  bastante  da  gramática  da  língua  materna  para  não  mais  falar  e  escrever  “palavras 

necessitadas de emenda”. Fato que era muito corriqueiro, mesmo depois de muitos anos de 

estudo.  Desse  modo,  era  necessário  aprovar  mestres  com  “perfeito  conhecimento  dos 

princípios  da  lingua  Portugueza”  para  iluminar  “as  sombras  da  ignorância  natural”, 

adquirindo,  assim,  habilidade  para  ler  não  apenas  o  que  costumavam  como  textos 

legislativos, procedimento já comentado no Alvará de 1770, mas também compêndios de 

história portugueza, pois este devia ser o conteúdo mais importante depois da religião e da 

língua materna (LOBATO, 1770, p. xi).

Acerca das habilidades léxicas, Chartier (1996, p. 82) explica que, em muitos casos, 

tratava-se de duas competências. As atividades de leitura estavam geralmente associadas “à 

letra  redonda  dos  abecedários  das  cartilhas  de  leitura”.  Assim,  os  discípulos,  nesse 
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momento,  aprendiam apenas  a  identificar  e  reconhecer  letras  impressas,  seguindo-se  a 

aprendizagem da arte de escrita manual. Mais um motivo para justificar criação de escolas 

responsáveis pelo ensino de ler e escrever a língua portuguesa, pois nem todos que eram 

capazes de ler sabiam escrever, como evidenciou Reis Lobato ao defender que somente o 

uso habitual não era suficiente para compreender os fundamentos da língua portuguesa. 

Por  isso,  como  está  registrado  no  prefácio  da  Arte  da  Grammatica  da  Lingua 

Portugueza  e  no Alvará  de  1770,  a  reforma  não se  restringiu  à  maneira  de abordar  o 

conteúdo gramatical. As indicações de leitura também sofreram mudanças, como foi o caso 

da recomendação da leitura de livros que relatassem a história da pátria. Entre os anos de 

1750 a 1850, em nações como Alemanha e Inglaterra, mudaram-se as práticas de leitura, 

pois estas passaram a ser secularizadas e começaram a ultrapassar o ambiente familiar, com 

o aumento da circulação de impressos que eram “suficientemente fortes para moldar  as 

maneiras  de  pensar  e  de  contar”,  a  exemplo  dos  “‘ocasionais’  e  folhetins  que  dão  a 

conhecer  crimes  e  prodígios,  catástrofe  e  milagres,  fatos  históricos  e  variedade”.   Em 

Portugal,  os  compêndios  de  língua  e  história  foram  utilizados  para  alastrar  o  ideário 

pombalino que envolvia um projeto, como fora registrado, de formação de nacionalidade 

dos futuros vassalos da nascente Nação Lusitana. (CHARTIER, 1996, p. 86, 88).

Perto de chegar ao fim do seu prólogo, depois das críticas às gramáticas anteriores à 

sua, Reis Lobato (1770, p. xliii)  reconheceu que seu compêndio gramatical  poderia não 

estar isento de erros. Razão,  na sua opinião,  insuficiente  para retirar  a legitimidade e o 

mérito da sua obra, face à ‘invencivel difficuldade que há em compor huma Grammatica 

sem imperfeições”.  Além disso, esta não seria a primeira vez que uma gramática trazia 

alguns deslizes. Até mesmo, enfatizou Lobato, Francisco Sanches de las Brozas, um dos 

gramáticos  da  língua  latina  mais  aprovados,  na  opinião  de  Perizonio15,  não  conseguiu 

alcançar a perfeição, pois o seu compêndio Minerva não estava livre de erros. Logo, seria 

muita pretensão acreditar que a sua estivesse. Todavia, sublinha que teve grande cuidado 

durante o trabalho de composição o qual se guiou pelos gramáticos  Perizonio, Vossio, 

Scioppio e Lancellot. 

15 Fernandes  (2007,  p.  133)  explica  que  assim  como  Gaspar  Scioppio,  Jácome  Perizonio  foi 
patrocinado pelo Marquês de Pombal e também se baseou no compêndio gramatical de língua latina 
de Francisco Sanches. 
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Quanto à organização da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, Reis Lobato 

(1770,  p.  xliv)  mostrou-se  bastante  preocupado  em facilitar  a  compreensão  das  regras 

gramaticais  e  a  disposição  desses  conteúdos,  uma  vez  que  uma  está  ligada  a  outra, 

possuindo, assim,  uma dependência  entre  eles.  Desse modo,  antes  de explicar  como se 

declinava um nome, definiu-o e expôs as regras sobre os gêneros. No caso dos verbos, 

trouxe todos os aspectos referentes a este assunto “em um mesmo lugar”, inclusive, tempos 

verbais como o pretérito, da mesma forma que Roboredo e o padre Antonio Pereira. 

Assim como no Catecismo da Diecese Montpellier, que fora organizado para uma 

aprendizagem  simultânea  da  língua  portuguesa  e  latina,  alternando  entre  a  leitura  de 

orações em latim e em língua portuguesa, concernente a sintaxe, Reis Lobato (1770, xlv), 

ao  explicar  como  abordou  este  conteúdo  em  sua  obra, reforçou  que  no  tocante  à 

“substancia”  ou  nos  principais  fundamentos  gramaticais,  as  duas  –  língua  latina  e 

portuguesa  –  muito  se  assemelhavam.  Desse  modo,  primeiro  esclareceu  “os  usos 

particulares da lingua Portugueza”, ocasião na qual também comparou aos princípios da 

língua latina e sublinhou a diferença entre uma e outra, para que o principiante pudesse 

aprender ao “mesmo tempo a Syntaxe de ambas as línguas”.

  Os pressupostos teóricos utilizados por Reis Lobato para tratar da sintaxe foram as 

doutrinas contidas no compêndio gramatical Minerva, no qual o autor – Ribeiro Sanches – 

considerou a razão como cerne dos princípios gramaticais que tinham por objeto “o estudo 

da oração (= sintaxe)” (FÁVERO, 1996, p. 100). Do mesmo modo, o gramático pombalino, 

baseando-se também nas premissas da obra de Figueiredo,  que conceitua sua gramática 

como um conjunto de normas que devem ser ensinadas para evitar deslizes na oração latina, 

trazia uma opinião semelhante aos dos autores de quem se dizia seguidor no que se refere 

aos aspectos formais, sobretudo, a sintaxe. 

Durante a leitura das páginas finais da sua introdução, verifica-se uma valorização 

da  sintaxe  em  detrimento  dos  outros  conteúdos,  pois,  ao  citar  os  deslizes  de  outros 

gramáticos, Reis Lobato afirma ser esta a mais importante entre todas as partes de uma 

gramática.  Sendo assim,  não deve  ser  tratada  de forma  simplória,  como o fez o Padre 

Pereira,  que seleciona  apenas  algumas  regras  para que os  discípulos  aprendam como a 

língua materna funciona, com o intuito de torná-la mais acessível aos estrangeiros. Todavia, 

o gramático pombalino critica esse método não só por isso, mas também porque entende 
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que este desmerecia a língua portuguesa, visto que não ensinava “[...] a compor a oração 

portugueza, e a concordar, e reger as suas partes; porém sem dúvida julgou, que isto era 

sómente  necessario  dizer-se  na  Syntaxe  Latina,  que  diz  ser  valtissima,  e  difficilima” 

(LOBATO, 1770, p. xxxv). 

Ainda referente à sintaxe, o autor da gramática pombalina antecipa aos seus leitores 

como  o  assunto  seria  abordado,  informando-os  que  em  alguns  casos,  cujas  regras 

facilitavam a compreensão de outras, acrescentou notas com as explicações que levavam ao 

conhecimento das “verdadeiras razões da Sytaxe”, não se esquecendo de tratar da “Sintaxe 

figurada”,  conteúdo  considerado  por  Sanches,  no  segundo  e  no  terceiro  livros  de  sua 

Minerva,  conforme  Fávero  (1996,  p.  100),  uma  forma  de  valorizar,  juntamente  com a 

língua, a sua literatura, através de textos de poetas. 

A importância conferida à sintaxe na gramática pombalina ultrapassa o prefácio no 

qual o autor descreve, com cuidado, como o assunto será apresentado aos principiantes no 

estudo  da  língua  portuguesa.  Na  primeira  página  da  gramática,  depois  da  introdução, 

quando  começa  a  dispor  sobre  os  conteúdos,  Reis  Lobato  (1770,  p.  1)  anuncia  o  seu 

conceito de gramática, que estava essencialmente ligado à construção de enunciados. Em 

suas palavras, a “GRAMMATICA Portugueza he a Arte, que ensina a fazer sem erros a 

oração Portugueza”.  

Por último, e nesse caso talvez menos importante para Reis Lobato, ele comenta a 

ausência  de  consenso  acerca  das  regras  ortográficas,  pois  cada  gramático  trazia  uma 

apreciação diversa sobre o assunto. Diante de tamanha heterogeneidade, mesmo que não 

houvesse compatibilidade ortográfica da sua escrita com as regras de outros gramáticos, tal 

distanciamento não deveria  ser considerado como erro. Por isso,  julgou mais pertinente 

utilizar  como  referência  o  português  que  estava  mais  presente  na  Corte.  Decisão  que 

reproduz a imposição,  a valorização e a legitimação de um conhecimento de um grupo 

social que estava ligado ao Marquês de Pombal ao eleger o saber linguístico das pessoas 

que viviam na Corte como o mais correto, até mesmo para não retirar a confiabilidade das 

medidas tomadas pelo ministério de D. José I, que assinava os pareceres de acordo com as 

normas da gramática eleita por essa administração como a mais correta.  Ao lado disso, 

percebe-se também a intenção de universalizar a fonética, bem como a ortografia da Nação 

Portuguesa, racionalizando, desse modo, a fala e sua representação. 
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Porém  advertiu  que  não  havia  registrado  na  Arte  da  Grammatica  da  Lingua 

Portugueza as  regras  que  justificavam a  sua  escrita.   Matéria  abordada  através  de  um 

Tratado que seria publicado desvencilhado dos demais assuntos, pois a ortografia era “por 

si só materia bastante para fazer hum Tratado separado” (LOBATO, 1770, xlviii). Apesar 

de prometer uma segunda edição com os possíveis erros, encontrados pelos doutisssimos 

censores, devidamente corrigidos, ao tentar cumprir sua promessa, com a publicação do 

resumo  da  Arte  da  Grammatica  da  Lingua  Portugueza  em  1771,  não  obteve  decisão 

favorável da comissão da Real Mesa Censória, cuja presidência estava nas mãos de Luís do 

Monte Carmelo, que alegou inúmeros erros concernentes à ortografia16.   

Em 6 de maio desse mesmo ano, A Real Mesa Cesória publicou o parecer de Luís 

do Monte Carmelo sobre a  Arte de Reis Lobato, o qual noticiava duas alternativas para 

resolver o impasse acerca da sua permissão. Esta só seria concedida sob a condição de que 

“se entregue ao Autor, para que emende a Orthografia, e as Regras” 17. Nove dias depois, a 

referida instituição estatal promulgava a concessão da licença para imprimir o resumo da 

Arte da Grammatica  da Lingua Portugueza,  sob o julgamento  de Francisco  Xavier  de 

Santa Ana com uma observação do presidente que reafirmava as críticas feitas e o “voto 

que  já  dei”  18,  solicitando  que  o  autor  reajustasse  os  deslizes  ortográficos  antes  da 

impressão.  

Decorrido  um  ano  da  primeira  publicação  do  seu  compêndio  gramatical,  Reis 

Lobato  ainda  não  havia  alcançado  um  consenso  ortográfico  entre  os  gramáticos 

portugueses,  fato  que  se  transformou  em  uma  das  muitas  preocupações  para  aqueles 

responsáveis em autorizar ou não a sua reimpressão, pois faltava na Arte da Grammatica 

da Lingua Portugueza uniformidade nos preceitos gramaticais, ou seja, ora o autor seguia 

uma regra ora outra. Ao lado disso, Abreu (2009, p. 14) explica que, depois de os censores 

emitirem parecer desfavorável a Lobato, a Real Mesa Censória ficou incumbida de decidir 

se o Breve Tratado da Orthografia, de João Pinheiro Freire da Cunha, podia ser publicado 

novamente. Decisão difícil, pois este compêndio, com três aprovações reais, já estava na 3ª 

edição. Todavia se opunha aos preceitos trazidos pelo gramático pombalino. 

16 ANNTT – Real Mesa Censória – Caixa 7 1771 – n. 42
17 ANNTT – Real Mesa Censória – Caixa 7 1771 – n. 42
18 ANNTT – Real Mesa Censória – Caixa 7 1771 – n. 46
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Chegava, assim, a Real Mesa Censória ao impasse, pois de um lado estava a Arte da 

Grammatica de Lobato, que se tornou, como fora verificado, de uso obrigatório, por meio 

da indicação do ministério de D José I, e da censura do Frei Joaquim, uma vez que sua 

reprovação  poderia  trazer  consequências  negativas,  pois  tal  medida  implicaria  na 

desautorização  “da  política  oficial  de  ensino”  dessa  administração.  Por  outro  lado,  os 

membros da Mesa sentiam-se pressionados também a autorizar mais uma reimpressão do 

Breve Tratado da Orthografia,  que confrontava em diversos pontos com o compêndio de 

Lobato (ABREU, 2009, p 19). Quanto aos problemas ortográficos de Lobato no Resumo da 

Arte da Grammatica,  a Mesa logo encontrou uma maneira de desculpar,  ou melhor,  de 

retirar a sua culpa, atribuindo-a ao “Amanuensse”19. 

Como fieis súditos cristãos do Rei, os censores, ao julgar uma obra, levavam em 

consideração,  além  dos  aspectos  ortográficos  e  metodológicos,  as  implicações  dos 

conteúdos abordados pelos seus autores, para evitar que os textos ou os livros – depois de 

avaliados pela Real Mesa Censória, com a licença para “correr”, ou seja, serem vendidos – 

repercutissem de maneira negativa em termos culturais, religiosos e, sobretudo, políticos. A 

esse  respeito,  Abreu  (2009,  p.  16)  cita  o  exemplo  de  um  dos  motivos  que  levou  à 

desaprovação do Breve Tratado da Orthografia, no qual o gramático defendia que o “y” era 

uma  letra  desnecessária  na  língua  portuguesa.  Nesse  sentido,  as  palavras  do  idioma 

português que até então se escreviam com esse sinal gráfico deviam ser grafadas com “i”, a 

exemplo do vocábulo Rey, escrito sob a assinatura e aprovação do Monarca D. José I em 

vários documentos, na verdade, devia ser grafado como “Rei”, seguindo, assim, a tradição 

latina. Tradição esta que muitas vezes não era decidida apenas pela origem da palavra, mas 

pelas exigências Reais, pois, para publicar o seu  Tratado, João Pinheiro Freire da Cunha 

teve que corrigi-la ou adequá-la aos moldes pombalinos. 

As censuras relacionadas a erros ortográficos ou gramaticais não se circunscreveram 

aos  dois  casos  mencionados.  Tavares  (2001,  p.  119) noticia  que  ao  primeiro  motivo 

constituiu cerca de quarenta ocorrências e ao segundo por volta de vinte e seis. Apesar de 

Reis Lobato, em seu prefácio da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza em 1770 ter 

certificado aos mestres e aos discípulos que sua gramática seguia a latina para fundamentar 

19 Ver a figura 3 no final deste tópico.
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os rudimentos da língua portuguesa, não foi  o que encontrou o presidente Frei Luis do 

Monte Carmelo da Real Mesa Censória, em 1771, no resumo dessa mesma obra. 

A  esse  respeito,  o  então  presidente  da  Mesa  censurava  o  Resumo  da  Arte  da  

Grammatica da Lingua Portugueza de Lobato, uma vez que nem seguia a tradição latina e 

nem mantinha uniformidade nas regras, como mostra o manuscrito do Frei Luis do Monte 

Carmelo,  a  exemplo  das  letras  dobradas,  assunto  gramatical  também  discutido  no 

Verdadeiro Método de Estudar,  no qual  Verney defendia  a  retirada  das  letras  que não 

fossem pronunciadas.  O frei citou, assim, alguns casos nos quais Lobato se contradizia ao 

escrever, “Dicera. Dicesse com c, e devia escrever dois ss”20.

Sabe-se,  a  respeito  da reprodução desses dois compêndios,  que foi  um processo 

demorado. O Breve Tratado da Orthografia somente cinco anos depois foi publicado, mas 

com grande aceitação. Quanto ao Resumo da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza de 

Lobato,  não  há  nenhum  documento  que  indique  a  sua  impressão,  diferentemente  do 

compêndio, que lhe deu origem, publicado em 1770 e reeditado no mínimo dezenove vezes, 

sendo que “4 no século XVIII e 15 até a década de 1830” (ABREU, 2009, p. 21).  

20 Ver figura 4
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Figura – 3 Manuscrito no qual Frei  Frei Luis do Monte Carmelo muda  seu 
parecer sobre Reis Lobato, eximindo o autor da culpa dos erros presente no resumo 
do Compêndio  Arte da Grammatica da Lingua Portugueza. Este documento está 
disponível no artigo de Rui Tavares intitulado “A Real Mesa Censória e a demanda 
por  uniformidade”,  contido  no  livro  Caminhos  do  Português  coordenado  pela 
professora Maria Helena Mira Mateus.
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Figura 4 – Manuscrito da censura de Frei Luis do Monte Carmelo apresentado 
no dia 6 de maio de 1771 à Real Mesa Censória no qual expôs os erros que o levaram 
dar  parecer  desfavorável  ao resumo do compêndio gramatical  de Reis Lobato.  Este 
documento está disponível no artigo de Rui Tavares intitulado “A Real Mesa Censória 
e a demanda por uniformidade”.
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3.2. Aspectos pedagógicos na Arte de Reis Lobato

Ao  buscar  a  afirmação  de  uma  identidade  nacional,  o  ministério  de  D.  José  I 

encontrou no vernáculo um elemento para representar o espírito da Nação Lusitana que, até 

então, não tinha uma língua que pudesse chamar de nacional ou expressasse tal sentimento, 

razão pela qual o Marquês de Pombal revestiu a língua portuguesa de uma nova imagem, 

uma  nova  simbologia.  Agora  este  não  era  mais  simplesmente  um  idioma  vulgar.  O 

português passava a ilustrar  não só a força daqueles  que lutaram por Portugal  e foram 

cantados por Camões nos Lusíadas, mas também, a partir deste marco, cantaria em outras 

obras a coragem dos que ajudariam a reerguer este país.

Para  esse  reconhecimento,  era  preciso  não  só  falá-la,  como  já  acontecia,  mas 

conceder  à  língua  portuguesa  o  lugar  ocupado  pelo  latim,  sobretudo  nas  escolas.  Era 

fundamental  gramaticalizá-la  com seus  próprios  princípios  e  não  mais  sob  o  esteio  da 

gramática latina. Surge, assim, a encomenda ao professor régio de português Reis Lobato 

de uma Arte. Entre as funções que este compêndio devia contemplar, de acordo com as 

exigências do Gabinete de D. José I, três foram explicadas por Choppin (2002, p. 553): a 

referencial, a instrumental e a ideológica e cultural. 

A primeira  está  relacionada  à  transmissão  de conteúdos considerados  de grande 

relevância por um grupo social e, portanto, capazes de facilitar a aquisição de “técnicas e 

habilidades”. Assim, o compêndio representa o programa de ensino instituído ou que ser 

quer instituir. Isso explica as inumeráveis críticas de Reis Lobato aos manuais que foram 

anteriores ao seu, pois uma das funções do seu compêndio era justamente contribuir para o 

estabelecimento de um novo programa fundamentado em um método de ensino oposto aos 

dos  jesuítas,  que  até  este  período  vigorou.  Seu  compêndio  foi  todo  escrito  em língua 

portuguesa, vislumbrando facilitar a aprendizagem e distinguir-se das demais gramáticas 

portuguesas, como a de Fernão de Oliveira, João de Barros, Roboreto e Argote.

A função instrumental  preocupa-se com os métodos  utilizados  para o  ensino do 

conteúdo proposto pelo programa. No caso do ensino de línguas em Portugal, a função 

instrumental estava estritamente ligada à referencial, uma vez que, ao transferir a prioridade 

da língua latina para a portuguesa, mudavam-se não só os assuntos, mas também a forma de 
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transmitir e, como já mencionado, os métodos de aprendizagem. A exemplo do latim, não 

era mais necessário impor a composição de versos nessa língua aos discípulos que não 

tinham natureza para isso. Bastava que eles aprendessem os conhecimentos das latinidades 

que proporcionasse o entendimento das obras clássicas. 

A leitura do prefácio da Arte da Grammatica de Reis Lobato já diz muito da função 

ideológica e cultural que este compêndio exerceu na instituição da língua portuguesa como 

nacional, pois sua gramática foi um dos principais condutores não só da língua portuguesa, 

mas  também  da  cultura  setecentista  lusitana  e  do  ideário  do  Gabinete  de  D.  José  I. 

Transformou-se, então, em um artefato, no período pombalino, de construção da identidade 

nacional  lusitana.  Desse modo,  a  Arte da Grammatica da Lingua Portugueza pode ser 

reconhecida, assim como outros livros didáticos o foram, conforme afirma Choppin (2002, 

p. 553), como “a moeda e a bandeira, como um símbolo da soberania nacional e, nesse 

sentido, assume um importante papel político”.

Quanto  aos  aspetos  estruturais,  a Arte  da  Grammatica da  Lingua  Portugueza,  

impressa na Regia Officina Typografica, é composta de 253 páginas, exceto as do prefácio. 

Divide-se em duas partes:  I – “Da Etymologia” e II – “Syntase”,  sendo que a primeira 

possui seis livros ou capítulos nos quais se distribuem várias lições. Enquanto a segunda 

apresenta apenas três livros com um número considerável de lições. Antes de começar a 

expor os dois conteúdos aos quais se propunha na sua  Arte,  Lobato introduz com uma 

concepção  de  gramática  que  não  coincide  com  o  “conceito  de  gramática  da  Europa 

iluminista onde os gramáticos apresentavam,  mutatis mutandis, o mesmo conceito – arte 

que  ensina  a  falar  e  a  escrever  com  correção”,  aproximando-se,  assim,  do  mesmo 

entendimento dos gramáticos latinos (ASSUNÇÃO, 1997, p. 177).

Nesse sentido,  percebe-se,  até  mesmo na leitura  do prefácio,  que a  preocupação 

maior de Reis Lobato não consistia em conceber um estatuto científico à sua gramática, 

mas o de arte, “significando arte a faculdade de prescrever regras e preceitos para fazer com 

correcção as coisas” (ASSUNÇÃO, 1997, p. 178-179) . Para ditar essas regras, Reis Lobato 

fundamentava-se na fala e na escrita de poetas e escritores, tendo como principal finalidade 

a prática, o usos. Exemplo disso foi a tentativa de explicar o que era vocativo através de um 

fragmento do texto de Camões.
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Cumpre lembrar que, ao expor a organização dos conteúdos de uma gramática, Reis 

Lobato  sublinhou  que  estes  estavam  divididos  em  quatro  partes:  ortografia,  prosódia, 

etimologia e sintaxe. Todavia, no seu compêndio, apenas as duas primeiras são realmente 

trabalhadas pelo autor. No que diz respeito à ortografia, dedicou apenas seis páginas sob o 

título “Das partes da oração Portugueza, e elementos, de que ellas se compoem”, nas quais 

explicou as noções básicas da língua portuguesa, tais como a definição de palavra e os 

elementos que a compõe – sílaba, letra e esclarecendo a diferença entre consoante, vogal e 

semivogal. 

Nesse  momento,  aproveitou  também  para  justificar  a  falta  de  uniformidade 

ortográfica,  ao citar  a  variedade  dos  ditongos,  que chegava  a  confundir  os  gramáticos, 

exemplificando-os com palavras que podiam ser escritas de duas maneiras, pois, apesar das 

letras serem diferentes, emitiam o mesmo som, caso do vocábulo “Rey” com “ypsilon” e 

“Rei” com “i”, que causou tantas discussões e quase o impedimento para publicar o Breve  

Tratado da Orthografia.  Diversamente  do  autor  do Breve  Tratado da  Orthografia  que 

considerava a letra grega desnecessária, por esta ter o mesmo som da vogal latina “i”, Reis 

Lobato não a retirou do alfabeto português (LOBATO, 1770, p. 3). 

Depois de tão longa apresentação e da breve explicação dos principais elementos 

que constituíam a palavra, o próximo assunto abordado na  Arte da Grammatica de Reis 

Lobato e o primeiro a ser ensinado pelo mestre de língua portuguesa aos seus discípulos 

eram  “as  diversas  especies  de  palavras,  que  entrão  na  oração  Portugueza,  e  as  suas 

propriedades”, ou seja, a Etymologia, composta por nove espécies de palavras, que foram 

trabalhadas  durante os seis  primeiros  livros,  iniciando com o estudo “Do artigo,  nome, 

pronome,  suas  diferenças,  e  declinações”  (LOBATO, 1770,  p.  3-8).  Entre  os  exemplos 

utilizados nesta parte da gramática, um em especial chama a atenção no presente estudo. Na 

lição  IX,  ao  explicar  o  uso  do  pronome  relativo,  Reis  Lobato,  pela  terceira  vez,  faz 

referência ao monarca D. José I. Explicava o gramático que

Pronome  Relativo  he  aquelle,  que  refere,  e  traz  á  memoria  o  nome 
substantivo,  pelo qual  se  põem na oração.  Quando digo:  O Senhor  D. 
JOSE’ I Rei de Portugal instituio escolas, as quaes são muito úteis aos 
seus Vassalos, a palavra quaes he Pronome relativo, porque refere, e traz á 
memoria  o nome substantivo antecedente escolas, porque vai o mesmo 
que dizer: O Senhor D. Jose’ I Rei de Portugal instituio escolas, as quaes 
escolas são muito úteis aos seus Vassallos.
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As demais  ilustrações  utilizadas  para facilitar  a  aprendizagem dos  conteúdos na 

parte  referente  à  etimologia  não  fazem qualquer  menção  ao governo de  D.  José  I.  Na 

maioria dos casos, verifica-se a presença de frases curtas e simples, sublinhando-se que, em 

nenhuma delas, o autor fez alusão a textos vinculados à Igreja. Característica que mostra o 

empenho do Gabinete de D. José I,  sobretudo do seu ministro  Marquês de Pombal,  na 

produção de compêndios que fossem ao encontro de uma das maiores ambições do projeto 

expresso em lei, que consistia em converter Portugal não a um Estado Católico, pois já o 

era, mas em um Estado laico, objetivo que repercutiu diretamente na educação da Nação 

Lusitana e em seus domínios ultramarinos.

Assim como  fez  João  de  Barros,  classificando  as  palavras  em nove  classes  ou 

espécies  declináveis  e  não  declináveis,  Reis  Lobato (1770,  p.  8)  organizou o conteúdo 

gramatical da sua Arte, a qual trazia como primeiro assunto a definição de artigo que para 

ele não significava “cousa alguma” quando sozinho, mas em uma oração restringia o “nome 

Apellativo, ou Commum”. Explica também os seus usos e suas declinações. 

Quanto  ao  “Nome  ou  he  substantivos,  ou  Adjetivo”,  segue-se  com  o  mesmo 

princípio: explicação do conceito dessas classes de palavras e o destaque para a diferença 

entre  substantivo  e  adjetivo,  mostrando  a  dependência  deste  último  ao  primeiro,  que 

possuía sentido completo sem auxílio de outra palavra. A esse respeito, Fávero (1996, p. 

195) acrescenta que “os gramáticos gregos e latinos também não o consideram uma classe à 

parte,  mas  uma  subdivisão  do  nome;  a  distinção  substantivo-adjetivo  é  devida  a 

escolástica.” Ao tratar do substantivo, Lobato (1770, p. 13-18) reconhecia que, em alguns 

aspectos, adotaria “o costume dos Grammaticos”. Por outro lado, ao abordar as declinações 

dos nomes,  apresentava algumas mudanças em relação à gramática latina,  pois nesta os 

gramáticos formavam “cinco declinações de nomes, por terem estes na lingua Latina sinco 

modos de variar a terminação do Genitivo; porém nós formaremos duas, attendendo a terem 

os nomes Portuguezes duas maneiras”.

Continuando com a explicação dos substantivos e adjetivos, a partir do tópico “Da 

primeira  declinação dos Nomes Substantivos”,  os discípulos aprenderiam a declinar  em 

todos  os  casos  da  gramática  latina:  nominativo,  genitivo,  dativo,  acusativo,  vocativo  e 

ablativo. As palavras da língua portuguesa que estavam submetidas a esta regra, a saber; 
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artigo, nome, pronome, verbo, particípio. Destacaram-se também as palavras que, mesmo 

dentro  dessas  categorias,  fugiam  à  regra.  Ao  explicar  as  espécies  e  a  gradação  dos 

adjetivos, Lobato (1770, p. 34) mais uma vez mostrava a diferença entre a língua latina e a 

portuguesa, pois na primeira “o nome Positivo fórma de si mesmo o seu comparativo; o que 

não sucede na Portugueza, porque tem sómente quatro comparativos, que senão formão dos 

seus positivos”.

  No que diz respeito à declinação,  a gramática de Lobato (1770, p. 38) seguia o 

mesmo  princípio  da  latina  em  termos  de  sentido  e  função  sintática,  a  exemplo  do 

nominativo, em que as palavras eram antecedidas pelo artigo com a função de sujeito da 

frase  ou  de  predicativo  do  sujeito,  e  do  genitivo,  com  função  de  adjunto  adnominal, 

indicando a ideia de posse ou especificação, e assim sucessivamente. 

Quanto à explicação dos pronomes, Fávero (1996, p 199) explica que Reis Lobato 

seguiu o linha de  Port-Royal  e Donato.  Assim,  o gramático pombalino teria  adotado a 

mesma lógica  dos  assuntos  anteriores  abordados  na  sua  Arte,  ou  seja,  definiu  o que  é 

pronome de uma forma geral, afirmando que “he aquelle, que na oração se poem lugar de 

outro nome”, e, posteriormente, especificou as peculiaridades de cada um e os seus usos. 

Nesse  sentido,  contemplou  os  demonstrativos,  o  recíproco,  possessivos,  relativos, 

interrogativos, todos acompanhados das suas declinações no singular e plural, seguidos de 

uma breve advertência.

     Nos livros III e IV, correspondendo a cento e seis páginas da Arte de Lobato, sendo 

o terceiro intitulado “Da natureza do Verbo, e sua divisão”, com noventa e oito páginas, nas 

quais  o  gramático  conceituou  essa  classe  gramatical  e  explicou  suas  propriedades, 

ensinando ao  discípulo  a  diferenciar  os  verbos  regulares  dos  irregulares,  os  modos,  os 

tempos, as vozes, a conjugação a que pertencem, além de trabalhar a “formação das vozes 

dos Verbos” e de trazer a conjugação de vários verbos para servir de modelo aos discípulos 

da língua portuguesa.  Quanto ao quarto livro, constam apenas oito páginas, em que Lobato 

tratou “particularmente dos pretéritos dos verbos” e do particípio. Cumpre lembrar que em 

todos os tópicos dessa parte, o autor preocupou-se em exemplificar cada explicação.

  A  preocupação  em  diminuir  os  cansaços  com  exemplos  que  permitissem  aos 

discípulos visualizar o funcionamento da língua portuguesa e de seus principais preceitos, 

não se restringiu a verbos e às espécies de palavras já consideradas.  Antes de iniciar  a 
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segunda parte, referente à sintaxe, Lobato trouxe no Livro V a explicação de preposição, 

advérbio, conjunção, interjeição e, tratada separadamente, a prosódia no livro sexto.  

A respeito das classes de palavras do Livro V, ou como ele mesmo intitulou “Das 

Partes indeclinaveis da Oração”, a preposição foi a primeira a ser apreciada pelo autor, o 

qual  mostrou  a  relação  de  dependência  dessa  espécie  de  palavra  com  a  oração,  pois, 

desvencilhada dela, não tem nenhuma significação. Todavia, a preposição “posta na oração 

antes do nome, rege a este para citar no caso, que Ella pede”. A explicação do advérbio 

caminha na mesma direção do entendimento da preposição, pois essa classe caracterizava-

se por não significar nada “completamente; mas junta na oração a outra palavra, lhe declara 

o modo da sua significação”. Ressaltou ainda o autor “as várias de advérbio”. A conjunção 

também foi destacada, por ser uma palavra incapaz de expressar sentido completo sozinha. 

Esta espécie gramatical exercia somente função conectiva, ou de “ajuntar os membros, ou 

partes dele, do que lhe provém o nome”. Com relação à última das espécies indeclináveis, a 

interjeição tinha como função “exprimir as paixões da nossa alma” (LOBATO, 1770, p. 

168; 170; 172; 174).  

A prosódia, assunto tão discutido entre os gramáticos setecentistas, não seria o mais 

evidenciado por Reis Lobato conteúdo ao qual foram dedicadas apenas dezesseis páginas 

da sua  Arte.  Nesse livro,  o autor  dispôs  sobre a  correta  pronúncia  das palavras  ou,  de 

acordo com seus próprios termos, conteúdo que ensinava aos discípulos “a pronunciar as 

sylabas  com o seu devido  accento”, classificando-as  em longas e  breves.  A primeira  é 

aquela que “se levanta a voz” e a última é aquela que durante a “pronunciação se abaixa a 

voz sem ferir a vogal”. Posteriormente, em seis lições, estabelece as regras que deveriam 

reger as palavras terminadas em vogal, nas consoantes (“l”,”m”, “n”,”r”, ‘i”,”s”, “z”) e nas 

palavras  com o final em “as” “aes”, “ais”, “es”, “ens”, “eis”, “is”, “ins”, “os”, “us”, “oens”, 

“ons”, “uns”. Cada grupo com as seus preceitos e exceções.

As últimas sessenta e três páginas são dedicadas à sintaxe, definida por Lobato (1770, 

p. 191, 192, 193) como “a recta composição das partes da oração entre si”. Ela foi dividida 

em simples  e  figurada.  Como fora  prefaciado,  a  estrutura  e  o  conteúdo  desse  capítulo 

seguiram o mesmo princípio da gramática de Sanches. A primeira a ser explicada foi a 

simples  ou  regular,  a  qual  versava  sobre  “a  composição  das  partes  da  oração”, 

estabelecendo as regras de concordância entre nome e verbo ou entre duas palavras de igual 



                                                                                                                                                                          135

ou de diferentes espécies. Além disso, a sintaxe simples também fixava regras de regência 

que se aplicavam “quando certas  partes da oração por força do seu modo de significar 

regem o nome, e o determinam, para que se ponha neste, ou naquelle caso”.

Na primeira lição acerca de sintaxe, já é apontada a semelhança entre as regras da 

língua latina e os preceitos da língua portuguesa, analogia que foi feita por Lobato (1770, p. 

196) durante toda a explicação referente à sintaxe simples.  Iniciou com a prescrição de 

regras  de  concordância  entre  substantivos,  destes  com  adjetivos  e  dos  verbos  com  o 

nominativo. A respeito dos adjetivos, estes deveriam concordar com “seu substantivo em 

gênero, numero e caso”,  como sublinhado por Sanches e Sciopio,  citados em nota pelo 

gramático pombalino. Quanto ao primeiro, Fávero (1996, p. 101) explica que ele “examina 

a concordância do adjetivo com o substantivo, do nome com o verbo e do relativo com o 

antecedente. Nessa análise, introduz sempre a figura da elipse para preencher os vazios que 

ocorrem quando se usa a linguagem fora de lógica”. Julgamento este também defendido por 

Lobato no próprio corpo do texto da gramática e em nota.

Antes de prosseguir a descrição da  Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, é 

importante  ressaltar  a  frase:  “A  mesma  regra  há  na  Syntaxe  Latina”,  pois  essa  frase 

percorreu  toda  a  explicação  “Da  syntaxe”,  sobretudo  nas  declinações  ou  nos  casos  – 

nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo –, os quais foram estudados dentro “Da 

syntaxe  de Regencia”.  Ao terminar  a  exposição  dos preceitos  gramaticais,  Reis  Lobato 

fazia referência à gramática latina com a frase mencionada, tentando mostrar ou provar a 

semelhança entre ambas, ou ainda, demonstrar a relevância do ensino-aprendizagem dos 

principais fundamentos da língua portuguesa durante seis meses, como fora determinado 

pelo Alvará de 1770, antes de iniciar os discípulos nas classes de latim, uma vez que seria 

útil ao estudante aprender a língua portuguesa antes da latina, pois, verifica-se que a Arte 

da  Grammatica  da  Lingua  Portugueza  de  Lobato  estava  tão  presa  à  latina  como  as 

criticadas por ele em seu prefácio.
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Assim como Sanches e Lancelloto21,  gramáticos referenciados em nota na  Arte da 

Grammatica, Lobato (1770, p. 200, 201) estruturou a oração “em duas partes, ou palavras, 

que regem caso, que são o verbo Ativo, e preposição”, bem como os casos já mencionados, 

com exceção do vocativo. Esta parte da gramática, destacada por Lobato em seu prefácio, 

caracteriza-se por conter exemplos de frases curtas e notas longas nas quais o autor traz 

explicações mais detalhadas sobre o conteúdo e a referência de gramáticos que, em sua 

opinião, serviam de modelo. Adicione-se aos já citados, o nome de Vossio e Perizonio. Em 

todos os casos, o autor explica os sentidos da preposição a depender do caso que esteja 

regendo,  bem  como  as  regras  que  cada  caso  está  submetido,  salientando  as  poucas 

diferenças encontradas na estrutura da gramática latina e portuguesa.

Na regra III do caso acusativo, o autor, pela segunda vez, recorreu a um fragmento 

dos Lusíadas para explicar o funcionamento da língua portuguesa. Com o texto de Camões, 

exemplificou  a  aceitação do emprego do verbo no particípio regendo o caso acusativo, 

peculiaridade  do  latim  não  muito  comum  na  língua  portuguesa,  uma  vez  que  esta 

costumava tomar “os ditos particípios como huns meros adjetivos verbaes”, que não regem 

caso. Todavia, por força do uso e de quem o fez, tornou-se tal utilização uma das regras do 

caso acusativo e um modelo para os discípulos, legitimando ainda mais o cânone proposto 

por Gândavo no Diálogo em Defesa da Língua Portuguesa (LOBATO, 1770, p. 214).

Depois de explicar uma das regras do acusativo com um escrito do “nosso insigne 

poeta”, Reis Lobato (1770, p. 216), ao tratar do caso seguinte – vocativo –, que “serve para 

significar a pessoa, ou cousa com quem se fala”, demonstrou a sua ocorrência com a frase 

“O Portugal, já as bellas letras em ti florecem”, estabelecendo não só um liame entre o texto 

utilizado no caso anterior ao valorizá-lo, mas também com outros poetas que seriam citados 

e  com os  poetas  pombalinos  que tiveram suas  obras financiadas  por  Sebastião  José de 

Carvalho e Melo. Quanto aos pressupostos utilizados para fundamentar a abordagem desse 

conteúdo, continuou na mesma direção, ou seja, com base principalmente em Sanches. 

21 De acordo Fávero (1996, p. 105) Antoine Arnaud e Claude Lancelot foram autores de vários 
outros livros didáticos de latim, grego, italiano, espanhol. Claude Lancelot escreveu a Grammaire  
générale  et   raisonnée.  Assim como Verney e  Reis  Lobato,  Lancelot  se  posicionava  contra  o 
excesso de regras das gramáticas latinas e gregas que obrigavam a memorização de um número 
exaustivo de preceitos gramaticais.  Quanto a Antoine Arnaud foi autor da obra La logique ou l’ art  
de penser, publicada e 1660.
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O ablativo foi o último caso a ser considerado por Reis Lobato (1770, p. 216), que, 

em nota,  esclareceu  a  função  desse  caso  gramatical,  citando  as  situações  nas  quais  a 

preposição que o regia devia ser empregada, quais sejam: quando denotar “causa, donde 

alguma  cousa  procede,  o  instrumento,  o  modo,  com que  se  faz,  a  materia,  de  que  se 

compoem, o tempo, em que se faz, o lugar, onde se faz, ou se está, lugar donde se parte”, 

entre outras circunstâncias referentes à localização, como as que expressem uma distância 

de um lugar a outro. Os exemplos utilizados são curtos e simples para tratar desse caso, mas 

entre eles um chama atenção. A referida frase “Em Novembro do anno de 1755 houve em 

Portugal hum grande terremoto”, remonta a um dos acontecimentos que foi objeto ou tema 

de muitos poemas escritos nesse período e que foi o ponto de partida da administração do 

Marquês de Pombal durante o reinado de D. José I. 

Ao termino do ensino “da reta composição das partes da oração”, Reis Lobato expôs 

o barbarismo e solecismo “dous vicios, que fazem a oração defectuosa”, objetivando fazer 

com  que  os  discípulos  não  cometessem  tais  impropriedades  e  se  expressassem  com 

perfeição.  Além  dos  conhecimentos  já  abordados,  era  necessário  que  os  discípulos 

aprendessem a  sintaxe  figurada,  que  definiu  como sendo “a  composição  das  partes  da 

oração ordenada fora das regras da Syntaxe simples, conforme o uso, e estylo da língua” 

Classificou-as  em sete  tipos  de  figuras:  “ellipse,  zeugma,  syllepse,  synthese,  enallage, 

pleonasmo,  hyperbaton”.  Nas  lições  de  todas  as  figuras,  estas  eram  definidas  e  sua 

ocorrência exemplificada. Todavia, é importante sublinhar a presença do texto de Camões 

na lição de “synthese” e na de “enallage”, do poeta Vasco de Quevedo Mousinho e na lição 

de “hyperbaton” com o fragmento do poema intitulado “Anffonso Africano”22 (LOBATO, 

1770, p. 132-244).

Acrescente-se a essas figuras as de dicção,  contempladas no Livro III, que ocorre 

“quando na palavra se tira, ou acrescenta letra, ou se põem huma letra por outra”. As mais 

importantes, de acordo com Reis Lobato (1770, p. 245), são: “synalefa, aférese, syncope, 

apocope, antithese, prothese”. As lições das figuras referidas repetiam a mesma estrutura 

22  Não  se  sabe  ao  certo  a  data  de  nascimento  e  morte  de  Vasco  de  Quevedo  Mousinho 
provavelmente (1560-1619). Notabilizou-se pela obra referida no compêndio de Lobato – Anffonso 
Africano –, texto de gênero épico publicado em 1611, considerado, entre os críticos literários, o 
melhor depois de Os  Lusíadas. Da mesma forma que fez Camôes, o Ministério de D. José I por 
meio das investidas do Marquês de Pombal, Vasco de Quevedo Mousinho lamenta as dificuldades 
de Portugal e consola-se ao recordar as glórias passadas.
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das já explicitadas. Apenas um exemplo destaca-se, por ser este a citação de uma frase do 

verso do poeta André Nunes da Silva23. A atenção dispensada aos textos utilizados pelo 

gramático  pombalino  serviu  para  demonstrar  o  falar  e  o  escrever  livres  de  erros,  pois 

através  deles  é  possível  identificar  as  vozes  legitimadas  desse  período  e  a  reforma 

idealizada por Sebastião José de Carvalho e Melo no ensino de língua portuguesa, bem 

como o que esta pretendia. Logo, através da apreciação desses textos escolhidos e indicados 

como exemplos a serem seguidos, estavam subjacentes a laicização e a estatização, pois o 

poder nas mãos do Estado facilitaria a instituição de uma língua e da sua literatura nacional. 

Daí o seu empenho em propor uma nova acepção ao programa escolar e o papel dos 

compêndios, como fora mencionado, por meio dos oferecimentos ou dedicatórias na folha 

de rosto e dos prefácios. Aliado a isso, sublinha-se também a manipulação das práticas de 

leitura,  manifestada  através  dos  exemplos  em  manuais  de  línguas,  pois  as  sentenças 

expressas nos manuais como parâmetro a ser seguido constituíram uma importante fonte de 

argumentação a favor das reformas. 

         Ao retornar  a  importância  que os textos  e  os compêndios  exerceram na ação 

propagandística do período pombalino, coloca-se mais uma vez em relevo António Pereira 

de Figueiredo. Tal retorno se justifica pela semelhança conceitual e estrutural entre o seu 

compêndio de latim Novo Método de Gramática Latina e a Arte da Grammatica da Lingua 

Portugueza, cuja autoria se atribuiu a Reis Lobato, mas as pesquisas dão indícios de que 

este pode ser um pseudônimo de António Pereira de Figueiredo. Na sua gramática latina, 

antes  de  iniciar  os  conteúdos  formais,  evidenciou  os  grandes  feitos  do  “mais  ilustre 

Mecenas”, pois este trouxe aos estudos o progresso e “o mais glorioso estímulo”.  Por isso, 

as letras  – como fora salientado por Reis  Lobato,  ao ilustrar  as regras do bom uso do 

acusativo – floresciam em Portugal.  Nesse sentido,  graças  ao empenho do Marquês de 

Pombal e do seu tão admirável conhecimento “no Sacrário das Artes e Ciências” a nação 

portuguesa recuperou a 

sua  antiga  glória:  que  os  seus  polidos  Escritos  lhe  conciliaram  os 
Meneses,  os Caiados,  os Osórios, os Resendes [...]:  daquela glória que 
sendo no século XVI nobre estímulo da emulação, depois, não sei por que 

23 André Nunes da Silva (1630-1705) está inserido no barroco português. Suas obras foram escritas 
não  só  em  língua  portuguesa,  mas  também  em  castelhano.  Foi  presidente  da  Academia  dos 
Singulares de Lisboa e suas melhores composições então reunidas “no cancioneiro mais importante 
da poesia lírica portuguesa do período barroco, Fénix Renascida” (CAÑETE, 2007, p.51).
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fatalidade veio a decair  de  modo que só a industriosa  atividade de V. 
Excelência a podia restabelecer (Apud TEIXEIRA, p. 87).  

Além dessa demonstração de um saudosismo de um tempo distante do vivenciado por 

Portugal para provar ou inventar que esta nação tivera um passado glorioso, ou nas palavras 

de Franco (p. 6526) a “leitura da história de contornos míticos, o esquema triádico da idade 

de ouro. Sucedida por uma idade de ferro e recuperada pela renovatio temporum, ou seja, 

pela era da restauração da idade áurea perdida” expressos em dedicatórias de compêndios, 

como foi o caso de Reis Lobato e António Pereira de Figueiredo, há outros fatores, que 

marcam a relação de similaridade entre as obras dos dois gramáticos, observados por Netto 

(2009).

Instigado pela hipótese de Assunção (1997) de que o autor da Arte da Grammatica da  

Lingua Portugueza  pode ter  sido  António Pereira de Figueiredo,  Netto (2009)24 fez um 

estudo comparativo entre o Novo Método de Gramática Latina declaradamente de autoria 

do padre oratoriano, publicado pela primeira vez em 1752, e a  Arte da Grammatica,  cuja 

autoria  ainda  é  um ponto  de  interrogação  entre  os  que  se  debruçam sobre  tal  objeto. 

Todavia, de acordo com o quadro comparativo dos principais conceitos trazidos pelo Novo 

Método de Gramática Latina  e a  Arte da Grammatica,  há uma semelhança, quando não 

uma igualdade.

O conceito de gramática é um exemplo de afinidade entre os compêndios. Os dois 

apresentaram-no como Arte cuja finalidade pedagógica principal consistia em não cometer 

deslize  não na linguagem escrita,  mas  também na oral,  mostrando,  assim,  uma postura 

purista para o ensino de língua. Quanto às bases da teoria gramatical, como nas definições 

de vogal, ditongo e sílaba, os dois compêndios os tratam de forma superficial. No que diz 

respeito  à  morfologia,  a  abordagem  também  se  assemelha  bastante,  destacando-se  os 

conceitos  de  numeral,  adjetivo  pátrio,  adjetivo  gentílico,  pronomes  possessivos,  a 

explicação de nomes masculinos, da syntaxe de regência e da syntaxe de concordância, pois 

estes eram idênticos, não alterando nem mesmo uma palavra. Já os outros que não foram 

24 As informações sobre os conceitos e a estrutura do Novo Método de Gramática Latina foram 
retiradas da tese de doutorado de autoria de Luiz Palladino Netto intitulada “Uma edição de cartas 
de mercadores portugueses do século XVIII e o uso variável do artigo diante do possessivo”.
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sublinhados  mantinham  uma  relação  considerável,  com  pequenas  mudanças  que  não 

surtiam grandes implicações (NETTO, 2009)

Figura – 5 Página de rosto do compêndio  Arte da Grammatica da Língua Portugueza  de 
Antonio José Reis Lobato, na qual o autor oferecia a sua obra ao seu mecenas Sebastião José de 
Carvalho e Melo. 

Referente à estrutura, o mesmo autor fez um quadro comparativo no qual se percebe 

as semelhanças na organização estrutural dos dois compêndios gramaticais. Tanto na Arte 

da Grammatica da Lingua Portugueza como no Novo Método de Gramática Latina iniciam 

com um texto crítico. Na introdução são explanados assuntos semelhantes como a definição 

de  gramática,  seguida  de  uma  breve  exposição  das  letras  do  alfabeto  e  das  sílabas. 

Posteriormente, na gramática latina assim como na portuguesa, explicita-se os elementos 

que formam a oração,  sendo que na primeira  contam-se apenas  seis:  “nome,  pronome, 

particípio,  verbo,  preposição,  advérbio,  conjunção,  interjeição”  –,  enquanto  na segunda, 

acrescenta-se mais uma espécie de palavras, além das já mencionadas, a saber, o artigo.   

As semelhanças da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza e do compêndio Novo 

Método de Gramática Latina não se limitaram as primeiras páginas das gramáticas. Estas 
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percorrem toda a gramática. Em alguns tópicos, como no livro I, os objetivos dos manuais 

são idênticos, quais sejam, tornar o discípulo apto nas “diferenças e declinações” do nome e 

pronome com duas variantes: no compêndio de latim, acrescentou-se o particípio, enquanto 

no de língua portuguesa esta forma não nominal não foi contemplada nessa parte, ainda 

trouxe  uma  espécie  de  palavra,  o  artigo,  que  não  estava  presente  nas  explicações  de 

António Pereira de Figueiredo. Outro exemplo parecido pode ser encontrado no capítulo 

que se  segue no qual  o  título  que abre  o conteúdo nos  dois  manuais  começam com a 

expressão “Da natureza”, levando em conta as diferenças encontradas: a gramática latina 

explica o nome, o pronome e particípio;  já da gramática portuguesa, explica somente o 

artigo e o nome.

Cumpre  lembrar  que,  apesar  de  não  dedicar  um  tópico  específico  para  a  forma 

nominal do particípio, o autor da Arte da Grammatica tratou deste assunto inserido na parte 

referente a verbo, classificando-o em particípio passivo e ativo. Nos dois compêndios em 

análise,  quase  na  mesma  ordem,  explicam-se  as  declinações.  No  Novo  Método  de 

Gramática  Latina,  introduz-se  o  assunto  com  a  primeira  e  a  segunda  declinações  no 

capítulo II, quanto à sua aplicação aos nomes, aos adjetivos e aos “pronomes interrogativos, 

relativos e seus compostos” encontra-se presente no V e VI capítulos respectivamente. Já 

na língua portuguesa, as regras de declinação não dizem respeito às terminações do nome 

como no latim – em que a função sintática da palavra muda conforme a sua flexão final, 

portanto sua significação também não permanece a mesma dentro de uma frase –,  mas 

através de preposições que vão definir o caso ou a função que cada palavra exerce na frase. 

Depois de explicar as declinações, os dois compêndios versaram sobre as regras de 

gênero dos nomes. No capítulo I da gramática latina, os discípulos deviam aprender “Do 

gênero dos nomes conhecidos pela significação” e na lição I da primeira parte da Arte da 

Grammatica, estes deviam adquirir o conhecimento “Das regras para se conhecer o gênero 

dos nomes substantivos pela significação”. As coincidências continuam não só no que diz 

respeito a esse assunto, mas também no livro III dos dois manuais estão quase sob o mesmo 

título. Se no Novo Método de Gramática Latina o autor abordou o assunto “Do verbo, suas 

diferenças  e  conjugações,  o  autor  da  Arte  anunciou  tal  conteúdo  retirando  a  palavra 

diferença sob tópico “Do verbo e suas conjugações”. 
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Fato igual acontece em relação ao capítulo I da gramática latina, visto que esta traz a 

explicação  “Da  natureza  do  verbo,  e  suas  divisões  e  conjugações”,  e  a  Arte  da 

Grammatica reduziu mais uma vez uma palavra, intitulando “Da natureza do verbo e sua 

divisão”. Todavia, a conjugação não foi esquecida pelo compêndio de língua portuguesa 

que considerou o referido conteúdo na lição II “Das conjugações regulares dos verbos”, 

tópico  semelhante  pode  ser  encontrado  na  gramática  latina  de  António  Pereira  de 

Figueiredo,  a  saber,  no  capítulo  IV  “Das  quatro  conjugações  regulares”.  Ressalte-se 

também que nos dois compêndios, as palavras indeclináveis no V capítulo respeitando a 

ordem – preposição, advérbio, conjunção, interjeição. Chega-se, assim, ao final dos livros, 

com  os  assuntos  que  são  igualmente  topificados  –  Da  Syntaxe,  Da  Syntaxe  de 

Concordância e, por último, Da Syntaxe de Regência –, no caso da gramática pombalina 

ainda tratou da sintaxe figurada. 

Outra afinidade entre o Novo Método de Gramática Latina e a Arte da Grammatica  

da Lingua Portugueza  está nas fontes utilizadas pelos dois gramáticos. Os dois citam e 

elogiam as obras de gramáticos latinos como Vossio, Sanchez, Perizónio e Scioppio. Fato 

que,  junto  aos  já  considerados,  faz  pensar  que  a  preocupação  em assemelhar  a  língua 

portuguesa não cessou com João de Barros  e Gândavo.  Só que agora,  tal  preocupação 

revestia-se de outra problemática, ou seja, de reconhecer a língua portuguesa como nacional 

e,  através  desta  manifestar  um sentimento  de  pertença  a  Portugal,  uma  vez  que  mais 

importante que aprender o latim era aprender a língua pátria. Esta era tão relevante que, ao 

aprendê-la, o discípulo adquiria os princípios necessários para compreender o latim. Mais 

que isso, poderiam ocupar cargos importantes como fora destacado no prefácio da Arte.

Porém, a comparação entre os dois compêndios não é o cerne deste estudo. Esta foi 

realizada com o intuito não só de propor que a autoria da Arte da Grammatica da Lingua  

Portugueza pode ser atribuída a António Pereira de Figueiredo, mas também de comprovar 

a tentativa um pouco frustrada de libertar a gramática da língua portuguesa e o seu ensino 

do latim,  uma vez que,  como fora identificado,  os conceitos  e  a estrutura continuavam 

muito parecidos, senão idênticos com os da gramática latina, a exemplo, das declinações, e 

de expressar  a  relevância  no contexto  político  de Portugal  da  Arte da Grammatica  da 

Lingua Portugueza.  A respeito disso, infere-se que, como a obra de António Pereira de 

Figueiredo já havia sido aconselhada no parágrafo XVI da Instrucção para professores de  
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Grammatica Latina, uma suposta gramática da língua portuguesa de sua autoria poderia dar 

a  entender  aos  nacionais  que  o  ideário  do  Ministério  de  D.  José  I  não  causava  tanta 

aceitação assim, ou seja, havia poucos admiradores dos seus feitos. Logo a indicação de 

nomes diferentes  podia demonstrar  “até que ponto a renovação do ensino era assumida 

como empresa collectiva” (apud NETTO, 2009). Desse modo,  “o pseudônimo seria um 

elemento facilitador para o jogo do poder, uma conveniência e um prêmio para coroar o 

trabalho do autor”, pois a ele foram tecidos elogios no prefácio da Arte.

Mas o fato da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza está, de certa forma, ainda 

presa  aos  preceitos  da  gramática  latina  não  significa  dizer  que  este  compêndio  não 

apresentou inovação. Neste trabalho, defende-se o contrário. Sua inovação foi, sobretudo, 

na sua finalidade, a saber, um artifício pedagógico encomendado para transformar a língua 

vulgar mais do que em um conteúdo escolar. Transformá-la em língua nacional. A partir de 

então,  ela  deveria  ser  utilizada  em  toda  nação  lusitana  incluindo  seus  domínios 

ultramarinos. Além disso, Assunção (2004. p. 738) acrescenta que a sua inovação consistiu 

também em fixar uma norma e na concepção da Administração Pública, perante o ensino de 

língua portuguesa, “ao lugar que ela deve ocupar no sistema educativo e a sua importância 

para a valorização e elevação do nível social, das condições de convívio e até do progresso 

material”. 

Quanto ao mito da possível correspondência entre a gramática portuguesa e a latina, 

Moraes  Silva  desmentia-o  no  Epitome  da  Grammatica  Portugueza motivado  pelo 

pensamento de Condillac  Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), autor que definia a 

aprendizagem da língua como “arte de raciocinar” e descordava do ensino da gramática 

francesa através da latina.  A afinidade com esta teoria sobre a linguagem se faz presente 

logo no início. Antes de começar o seu Epitome,  Moraes Silva citava um fragmento do 

autor referido, evidenciando, assim, uma das fontes que o auxiliaram a construir a sua obra. 

Além disso, traz um conceito de gramática como “arte, que ensina a declarar bem os nossos 

pensamentos, por meio de palavras”, que se assemelha ao de a Codillac  (MORAES, 1831, 

p. III).

Expôs,  desse  modo,  seu  pensamento  sobre  as  regras  que  preceituavam  a  língua 

portuguesa de então,  definidas  por  gramáticos  que ainda  explicavam a gramática  dessa 

língua sob a orientação da latina a exemplo de Reis Lobato, que conservou a categorização 



                                                                                                                                                                          144

dos nomes por meio dos casos.  A esse respeito,  Moraes Silva (1831, p. I) criticava tal 

abordagem gramatical, pois “os nossos nomes não tem casos”. Portanto, não fazia sentido 

“não sei quantas declinações”, uma vez que somente os pronomes “Eu, Tu Elle” tinham “os 

sonhados casos” aos quais os gramáticos classificam: como fora já fora mencionado, em 

nominativo, genitivo, vocativo, dativo, ablativo, acusativo. Entendidos como “as diversas 

terminações  do  mesmo  nome,  que  servem  para  indicar  as  várias  relações,  em  que  se 

representa o objeto especificado pelo nome”.

Afirmar então que os principais fundamentos da língua portuguesa tinham como base 

tais preceitos constituía-se em um ledo engano, assim como também era falsa qualquer tipo 

de equivalência  entre  a língua portuguesa e a latina.  Por isso,  repudiava a ideia de um 

método de ensino de latim ou outra língua estrangeira antes de se aprender a materna, assim 

como os gramáticos setecentistas defendiam. Porém, criticava o fato de alguns se utilizarem 

dos instrumentos pedagógicos de outras línguas para explicar a sua, no caso o português, 

pois muitas vezes essas regras “inapplicaveis aos idiotismos Portuguezes, te são ignotas, e 

difficeis”. Diante de tantos desacertos de compêndios gramaticais, apesar do seu esforço em 

não repeti-los, o leitor não devia se contentar somente com as regras ali expostas, que eram 

um complemento para a leitura de bons autores (MORAES, 1831, p.I).

Assim como Reis Lobato, para compor os preceitos gramaticais de seu compêndio 

Moraes Silva atentou para o usus, ou seja, levou em consideração vários obras. Entre elas 

estava uma também referenciada pelo autor da Arte da Grammatica: a “imortal Lusiada, tão 

superior  aos  nossos  Epicos  em invenção,  grandeza  e  interesse  de  assumto,  elegancia  e 

pureza”. Dessa forma, teve o cuidado de retirar dos clássicos os exemplos para mostrar aos 

leitores como a língua pátria devia ser falada e escrita.  Esta conquistou um espaço muito 

maior  do  que aquele  sugerido  pelo  gramático  pombalino  no seu  compêndio,  pois,  seis 

meses não era mais suficiente para aprendê-la, uma vez que se “quizerdes saber a lingua 

patria perfeita, e elegantemente deves estudar toda vida, e com muita reflexão os autores 

Classicos,  notando  principalmente  as  analogias  peculiares  ao  genio  do  nosso  idioma” 

(MORAES, 1831, p. II). Todavia, a Arte da Grammatica da Lingua Portugueza serviu não 

só para abrir as portas das escolas para a língua portuguesa ou para retirá-la da sua posição 

servil concernente ao latim, mas para reconhecê-la e legitimá-la como nacional, colocando-

a em um lugar antes só conhecido pela língua latina.
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CONCLUSÃO

Face ao exposto, constatou-se, nesta pesquisa, que o desligamento entre Portugal e o 

Brasil foi bem posterior a data da sua independência. A lei de 15 de outubro de 1827, ao 

tornar obrigatório o ensino de língua portuguesa nas escolas como língua nacional e não 

como um idioma estrangeiro,  cumpre uma norma jurídica publicada em 1757 e aprovada 

por Sebastião José de Carvalho e Melo. Os Indícios da continuidade se fizeram presentes 

não só no documento legislativo de 1827, mas também no estatuto da Casa Pia e Colégio de 

São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia, no qual, além de instituir no seu programa o 

conteúdo de gramática da língua nacional, ou seja, língua portuguesa, seguiu orientações 

semelhantes as do projeto pombalino expressas mediante a publicação dos Alvarás.

Exemplo disso são os compêndios recomendados para o ensino de língua latina, 

língua portuguesa e prática de leitura. Quanto ao primeiro conteúdo, o estatuto da Casa Pia 

e Colégio de São Joaquim dos Meninos Órfãos da Bahia recomendava o Novo Methodo da 

Grammatica  Latina  que  foi  um  dos  manuais  indicados  para  substituir  a  Arte  da 

Grammatica Latina de Manuel Álvares no Alvará de regulamento dos Estudos Menores de 

1759. Já para o ensino dos dois últimos – língua portuguesa e prática de leitura –, o mesmo 

estatuto adotou as indicações do Alvará de 1770, que aconselhava o uso pelos mestres da 

primeira  gramática  de  língua  portuguesa,  depois  do  seu  reconhecimento  como  língua 

nacional  e,  como  fora  mencionado,  da  instituição  da  Real  Mesa  Censória.  Além  do 

compêndio  gramatical,  repetiu-se  a  recomendação  do  livro  de  leitura  do  documento 

legislativo de 1770, o catecismo de Montpellier.

Percebe-se,  então,  através  dessas  evidências,  que  as  reformas  pombalinas 

extrapolaram a sua época e as fronteiras de Portugal. Os debates parlamentares de 1826 

relatam a indignação de um professor que se opunha às manifestações de independência, 

como, por exemplo, a criação de uma lei pátria, que aconteciam na recente nação brasileira. 

Inserem-se nessas discussões,  as várias divergências entre os críticos  e historiadores da 

literatura em relação à origem de uma tradição literária no Brasil.  Uma parte da crítica 

advoga a favor de uma literatura brasileira que se inicia no século XVIII com a produção 
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dos poetas arcádicos, outra defende que não é possível falar em literatura brasileira, uma 

vez que o Brasil era apenas uma colônia de Portugal. 

Este estudo coaduna com a afirmação de Ivan Teixeira (1999, p. 48) quando este 

sublinha  que  “quase  todos  os  poetas  luso-brasileiro  do  século  XVIII  participaram  da 

propagação pombalina”, pois há indícios nas obras desses poetas que ratificam tal discurso. 

Além disso, não dava para exaltar a nação brasileira, uma vez que esta não passava de um 

projeto  nas  mãos  de  alguns  poucos  intelectuais  da  época.  A literatura  produzida  pelos 

poetas nascidos no Brasil nesse período estava mais associada aos acontecimentos políticos, 

econômicos,  sociais  e  culturais  da Nação Lusitana  do que na pretensa nação brasileira. 

Primeiro, pelo fato desses autores terem frequentado a Universidade de Coimbra, permeada 

pelo iluminismo pombalino, que, nesse momento, transformou a Universidade em um dos 

instrumentos utilizados pelo Marquês de Pombal não só para divulgar a sua proposta de 

glorificação de Portugal, mas, sobretudo, para auxiliar a máquina do Estado a concretizar as 

reformas, através da formação de pessoas que pudessem ser úteis ao Estado, sendo natural 

que esses intelectuais saíssem dessa Universidade com desejo de exaltar a Nação Lusitana.

O segundo ponto é que os intelectuais eram recompensados para compor elegias à 

administração  de  pombal,  gratificação  caracterizada  como  mecenato  pombalino.  Além 

disso,  todos  os  livros  produzidos,  antes  de serem publicados,  passavam pelas  mãos  do 

Estado, através da Real Mesa Censória, daí certa subordinação dos poetas ao Estado. E um 

último ponto, quiçá o mais relevante, o Brasil era ainda apenas uma colônia e, como fora 

aludido anteriormente, não havia como se pensar em um desejo, por parte dos poetas aqui 

nascidos, em enaltecer  uma  Nação  que  ainda  estava  por  vir  ou, até  mesmo, em uma 

capacidade de distinguir  a colônia da metrópole,  uma vez que, como os dois territórios 

estavam sob o mesmo domínio, não havia se consolidado juridicamente uma diferenciação 

por localidade.

Insere-se nessa prática do mecenato pombalino o autor da Arte da Grammatica da 

Língua Portugueza, Antonio José dos Reis Lobato que, em seu prefácio, não só dedicou o 

compêndio ao excelentíssimo Sebastião José de Carvalho, como justificou e elogiou todos 

os feitos do ministro de D. José I. Além disso, registrou, ou melhor, bem mais que isso, 

esteve envolvido no projeto de invenção de uma tradição, ao escrever em seu prólogo que 
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os jesuítas interromperam o progresso das letras retomado pelo mesmo projeto que aprovou 

a sua gramática como símbolo do bem falar e escrever. 

Como se não fosse bastante, criticou todos os autores de compêndios gramaticais 

que não tinham dado à gramática portuguesa a sua independência, ou seja, prescreveram as 

regras  da  língua  portuguesa  através  da  gramática  da  latina, a  exemplo  de  Amaro  de 

Roboredo. Apesar das críticas de Lobato ao comparar a sua  Arte  ao  Novo Methodo de 

Grammatica Latina, nota-se a semelhança estrutural e conceitual entre os dois compêndios. 

Mesmo  sem  compará-las,  é  nítida  esta  afinidade,  pois,  para  explicar  os  principais 

fundamentos da língua portuguesa, sempre faz referência aos da língua latina,  tentando, 

assim, mostrar uma semelhança entre elas. 

Nesse sentido, o caráter inovador do compêndio gramatical de língua portuguesa de 

Reis Lobato encontra-se não nas finalidades pedagógicas, mas em sua finalidade política, 

pois  nesta  estava inserida a combinação “língua e  império”:  união que tornou a  língua 

portuguesa  o  símbolo  da  soberania  e  do  espírito  da  Nação  Lusitana.  Apesar  de,  em 

Portugal, autores quinhentistas, como João de Barros e Gândavo, terem se aproximado de 

tal preocupação, foi somente com as investidas de Sebastião José de Carvalho e Melo no 

Ministério  de D. José I, em 1755, que o binômio, expresso por Nebrija, transformar-se-ia 

em uma logomarca de um projeto político expresso não só em documentos oficiais, mas, 

também, em obras literárias e em compêndios.

No caso específico do ensino línguas,  como fora destacado,  o idioma português 

tornou-se conteúdo obrigatório  nos programas e responsável não só, como diria João de 

Barros, pelo “bom engenho” dos portugueses para aprendizagem de outras línguas, mas em 

civilizar e, sobretudo, nacionalizar lusitanos e colonos. Objetivos que, além de conquistar a 

aprovação  de  muitos  lusitanos,  foram  retomados  pelos  ex-colonos  e  transformados  no 

primeiro projeto da futura Nação Brasileira, expresso através de documentos oficiais e dos 

debates parlamentares, os quais trazem um discurso semelhante ao do período pombalino. 

Como exemplo da importância concedida ao ensino de língua portuguesa ou língua da terra, 

cita-se  a  criação  de  uma  legislação  nacional  e  de  cursos  superiores  para  formar 

profissionais que impulsionasse o progresso. 

Ainda Referente ao ensino de língua nacional, verificou-se a relevância da Arte da 

Grammatica da Lingua Portugueza  para o projeto pombalino, pois seu autor destacou-se 
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não só  por  ter  escrito  os  compêndios  gramaticais  de língua  portuguesa,  de  latina  e  de 

retórica conforme o novo método, por ter desempenhado funções como a de conselheiro de 

Sebastião José de Carvalho e  Melo e por ter sido membro da Real Mesa Censória, mas, 

sobretudo,  por  ter  ajudado  a  incutir  um  sentimento  comum  e  de  aceitação  entre  os 

portugueses,  recorrendo,  para isso,  até  mesmo ao uso de pseudônimo,  como o de Reis 

Lobato, na sua gramática de língua portuguesa, a fim de convencer a todos os lusitanos que 

tal  ideário  havia  sido  incorporado  pela  coletividade  e  não  somente  por  aqueles  que 

compunham o Ministério de D. José I.

Esta estratégia confirma o valor cultural, ideológico e político adquirido pela língua 

portuguesa  durante  e depois  desse  período,  transformada  em  escudo  nacional  com  as 

investidas de Sebastião José que culminaram na publicação da  Arte da Grammatica da 

Lingua Portugueza, cujo autor ainda instiga a curiosidade de muitos pesquisadores acerca 

de sua identidade. Quanto à língua portuguesa, esta assumiu o significado que possui para 

portugueses  e  brasileiros,  o  de  língua  nacional,  e  seu  ensino  foi  se  desvencilhando  da 

aprendizagem  da  língua  latina  ao  tornar-se  um conteúdo  independente  nos  programas 

escolares.

.
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