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Abstract
The Portuguese linguistic historiography has undergone great
evolution over the past years. This increment is due to the general
knowledge that historiographical studies play an important role in
linguistics as it provides the coordinates of linguistics research that
founds its theory on tradition.
The two main objectives presented in this thesis, on the study
of the linguistic ideas in the field of linguistic historiography in the
1700s were: the establishment of the homogeneity and heterogeneity
level of the classificatory systems presented in the grammars selected
and the establishment of the main influences that Portuguese,
European and Latin grammarians had on those same grammars
according to the historical and ideological context underlying the
grammar production in the 1700s.
Thus, this work was divided into three chapters. The first chapter
holds a brief description of the development of grammar in the
Western world up to the appearance of the vulgar language grammars,
highlighting the approach towards Subject, Verb and Participle
throughout grammatical history. In the second part, the linguistic
production studied was framed in the historical, social, political
and cultural context of the 1700s making this period important
due to the Portuguese language being official and obligatory in
every school from that moment on. In the 3rd chapter, the linguistic
11

and grammatical theories presented by the corpus grammarians
regarding Subject, Verb and Participle were analyzed underlining on
one hand the influence they had on other Portuguese or European
and Latin grammarians and on the other, some meanings from the
1700s that can be the origin of current theoretical concepts.
The results obtained from this study allowed us to verify the
influence that grammarians and pedagogues from the 16th and 17th
centuries had on grammars from the 18th century due to the importance
given to the implementation, in official learning, of a Portuguese
Language subject where the learning and teaching methods were
based on simple rules and result efficiency. Some grammarians still
defend that learning the Portuguese Language makes the process
of learning other languages easier, especially Latin, which comes to
show us that there are common factors to all languages. However, of
the grammarians studied, none explicitly have a segmented grammar
in “general” or “universal” and “separate”. When defining the word
grammar, authors from the 1700s said that it was the art that teaches
how to speak and write correctly, following the traditional Latin
definition, and that there was heterogeneity regarding the division
of the grammar from each of the authors also present in the word
classes.
In what concerns the word classes studied, it is obvious to us that
much importance was given to the study of the Subject and the Verb
so traditionally linked to traditional grammar. When considering
the Subject class, authors would consider it a macro-class which
would then be divided into several other sub-classes. However, apart
from the division of the Subject into Adjective and Noun, there was
general heterogeneity among the remaining subclasses.
The same dissemblance was also seen in the definitions presented
as authors would base their studies on distinct linguistic criteria.
However, the semantical criterion was given more importance due
to the traditional Latin association used by Figueiredo in most of the
definitions submitted. There was also an agreement among authors
when considering that the subject was a class of words that could
12

vary in gender, number and case. The rupture was due to Fonseca
who announced that there were no cases in the Portuguese Language.
When characterizing the Verb, all grammars based their
definitions on a semantic structure. In the field of the verb sub-classes,
the systematization present in each author is heterogenic as well as
the description of the sub-classes even though some of the author’s
descriptions evidence some syntactical influence. The deviation
in relation to the Greek-Latin tradition drew some of the corpus’
grammarians closer to European philosophical grammarians. In
what concerns the Verb, all authors concurred on the gender, number,
person and tense and agreed accordingly on manner as four different
manners were presented for the Portuguese language.
When referring to the Participle, the corpus’ grammarians
used different nomenclatures for the same fields making it difficult
to establish a correct paradigm of the linguistic ideas of this
matter. Nevertheless, most authors stated that the Participle was an
autonomous class of words, following the Greek-Latin tradition and
only a few considered it to be a subclass of the Adjective, but great
importance was given to the formal characteristics of the Participle
affirming that it had Adjective and Verb components.

13
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Resumo
A historiografia linguística portuguesa tem sofrido, ao longo
dos últimos anos, um desenvolvimento acentuado. Este incremento
resulta da consciencialização generalizada de que os estudos
historiográficos têm um papel preponderante no seio da própria
linguística, na medida em que lhe fornecem as coordenadas das
investigações linguísticas que fundamentam a sua base teórica no
passado.
Assim, situando-se no campo estrito da historiografia linguística,
o estudo das ideias linguísticas na centúria de setecentos, que se
apresenta nesta tese, teve como finalidade o cumprimento de dois
objetivos essenciais: o estabelecimento do grau de homogeneidade
e/ou heterogeneidade dos sistemas classificatórios apresentados
nas gramáticas selecionadas e o estabelecimento das principais
influências nelas exercido por gramáticos portugueses ou europeus
e latinos, tendo em conta o contexto histórico-ideológico que esteve
subjacente à produção gramatical setecentista.
Neste sentido, o trabalho foi dividido em três capítulos. No
primeiro, estabeleceu-se uma breve resenha da constituição e
desenvolvimento da gramática no Ocidente até ao surgimento das
primeiras gramáticas das línguas vulgares, procurando evidenciar-se
a abordagem do nome, do verbo e do particípio ao longo da história
gramatical. No segundo, enquadrou-se a produção linguística em
15

estudo no contexto histórico-social-político-cultural setecentista,
assumindo uma importância relevante o facto de o estudo da língua
portuguesa ser oficialmente obrigatório, a nível da escolarização, a
partir dessa época. No terceiro, analisaram-se as teorias linguístico-gramaticais apresentadas pelos gramáticos do corpus que dizem
respeito ao nome, ao verbo e ao particípio, destacando-se, por um
lado, as influências nelas sofridas por outros gramáticos portugueses
ou europeus e latinos, e, por outro, algumas noções setecentistas que
poderão estar na origem de conceitos teóricos atuais.
O resultado deste estudo permitiu verificar que os gramáticos
do século XVIII estavam perfeitamente imbuídos do espírito dos
gramáticos e pedagogos dos séculos XVI e XVII, já que atribuíram
uma importância fundamental à implementação, no ensino oficial,
de uma disciplina de língua portuguesa cujo método de ensino/
/aprendizagem assentasse na simplicidade das regras e na eficácia dos
resultados. Alguns deles defenderam ainda que o estudo da língua
portuguesa facilita a aprendizagem de outras línguas, sobretudo a
latina, preconizando, neste contexto, a existência de certos princípios
comuns a todas as línguas. Todavia, nenhum dos gramáticos
estudados procedeu à compartimentação explícita da gramática em
‘geral ou universal’ e ‘particular’. Quanto à definição de gramática,
constatou-se que os autores setecentistas a entendem como a «Arte»
que ensina a falar e a escrever corretamente, seguindo desta forma
a definição tradicional latina. Por outro lado, verificou-se uma
heterogeneidade no que diz respeito à divisão da gramática proposta
por cada um dos autores, sendo que esta heterogeneidade também se
faz sentir no número de classes de palavras apresentadas.
No que diz respeito às classes de palavras estudadas, patenteou-se
que os autores, seguindo de perto a tradição gramatical, conferiram
uma importância relevante ao estudo do nome e do verbo.
Em relação ao nome, sobressaiu o facto de os autores considerarem
esta classe como uma macro classe que, por sua vez, compreendia
várias subclasses. Porém, à exceção da divisão do nome em adjetivo
e substantivo, confirmou-se a existência de uma heterogeneidade
16

generalizada face às restantes subclasses. A mesma dissemelhança
fez sentir-se também nas definições apresentadas, já que os autores
apoiaram as suas caracterizações em critérios linguísticos distintos.
Contudo, houve a predominância do critério semântico, consignado
pela longa tradição latina, sendo utilizado por Figueiredo, na maioria
das definições apresentadas. Existiu, também, algum consenso entre
os autores ao considerarem que o nome era uma classe de palavras
variável em género, número e caso. A rutura deveu-se a Fonseca, que
preconizou que na língua portuguesa não existiam casos.
Na caracterização do verbo, confirmou-se que todos os
gramáticos assentaram as suas definições em bases semânticas. No
domínio das subclasses dos verbos, constatou-se que a sistematização
apresentada pelos autores é acentuadamente heterogénea, sendo que
esta heterogeneidade também se fez sentir nas descrições de cada
uma das subclasses propostas. Todavia, as caracterizações de alguns
autores patenteiam já algumas implicações sintáticas. Este aspeto foi
o que mais contribuiu para um relativo distanciamento em relação
aos critérios seguidos pela tradição greco-latina, aproximando
alguns dos gramáticos do corpus aos gramáticos filosóficos europeus.
No que concerne aos acidentes do verbo, todos os autores admitiram
o género, o número, a pessoa, o tempo e o modo. Neste último, a
conformidade dos autores foi total, pois todos apresentaram quatro
modos verbais para o português.
Quanto ao particípio, constatou-se que os gramáticos do corpus
usaram nomenclaturas distintas para se referirem a uma mesma
matéria, pelo que se tornou difícil estabelecer um paradigma
fidedigno em relação às ideias linguísticas sobre este assunto. No
entanto, seguindo a tradição greco-latina, a maior parte dos autores
defenderam que o particípio é uma classe de palavras autónoma. Pelo
contrário, apenas uma minoria considerou que o particípio constitui
uma subclasse do nome adjetivo. Não obstante este facto, quer uns
quer outros continuaram a atribuir uma importância relevante às
características formais do particípio, considerando ainda que o
particípio tinha propriedades do nome (adjetivo) e do verbo.
17
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INTRODUÇÃO
A historiografia linguística é uma das parcelas dos estudos
linguísticos que sofreu um desenvolvimento considerável nas últimas
décadas (cf. TORRES, 1997: 69). Este facto pode ser facilmente
comprovado com o aumento de publicações de teses e artigos
científicos e com o estabelecimento de novas sociedades científicas
que encetam projetos de investigação tanto a nível nacional como, e
sobretudo, a nível internacional1, que resultam da consciencialização
de que o progresso científico deve ter em conta os saberes adquiridos
ao longo dos tempos, pois só se pode traçar fidedignamente o estado
de coisas atual se conhecermos e compreendermos a tradição. Neste
sentido, o conhecimento das investigações do passado permitirão
adquirir «una equilibrada perspectiva de los problemas y establecer
debidamente las coordenadas de las actuales investigaciones, que en
_________________________
1
A título de exemplo, podemos apontar três publicações que se dedicam integralmente a
questões de historiografia linguística: Historiographia Linguistica, Amesterdão (desde
1974), Histoire-Épistémologie-Langage, Paris (desde 1979) e Beiträge zur Geschichte der
Sprachwissenschaft, Münster (desde 1991). Podemos destacar ainda as principais associações
que reúnem investigadores nesta área do saber como a ‘Société d’Histoire et d’Épistemologie
des Sciences du Langage’ (desde 1978), a ‘Henry Sweet Society for History of Linguistic Ideas’
(desde 1984), a ‘North American Association for the History of Language Sciences’ e a ‘Sociedad
Española de Historiografía Lingüística’. E, por fim, entre os estudiosos que se dedicam quase
exclusivamente à historiografia linguística, podemos referenciar os nomes de Pierre Swiggers,
Konrad Koerner e Sylvain Auroux, entre outros.
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mayor o menor medida construyen sus edificios teóricos sobre los
cimientos de la tradición» (TORRES, 1997: 77).
Neste contexto, a própria linguística tenta encontrar uma
orientação na crítica historiográfica, procurando alicerçar as ideias
do futuro, tendo por base a tradição, pelo que se torna fundamental
o estudo do processo histórico de configuração das ideias e teorias
linguísticas, enquadradas nas sucessivas descrições gramaticais dos
sistemas linguísticos que se foram estabelecendo ao longo dos tempos
até à atualidade. Assim sendo, a historiografia linguística assume um
papel de grande relevo no seio da própria linguística que, enquanto
disciplina científica, procura novas soluções para o tratamento do
seu objeto de estudo.
Ora, o interesse pelos estudos históricos, numa perspetiva da
historiografia linguística, não é recente, visto que eles começaram a
multiplicar-se já desde o início do século XIX, procedendo de outras
tentativas anteriores de historiar os conhecimentos mais antigos. Esse
incremento, de resto, deveu-se em particular ao desenvolvimento
institucional das investigações levadas a cabo no âmbito desta área
do saber (cf. AUROUX, 1989: I, 13), nomeadamente a nível dos seus
conceitos teóricos e metodológicos, adiantados em particular pela
linguística histórica e comparada.
No entanto, a historiografia linguística só se instituiu como
disciplina científica por volta dos finais dos anos 60, sendo que Swiggers
advoga que apenas na década de 70, do século XX, é que esta disciplina
se tornou científica, uma vez que foi apenas nesta época que ela se
organizou profissionalmente e que os investigadores consagraram
uma atenção considerável aos seus aspetos metodológicos (cf. Swiggers
apud SANTOS, 2005: 34 n 55), para a qual confluíram uma série de
fatores, dos quais destacamos quer as investigações levadas a cabo por
Thomas Kuhn, no âmbito das ciências naturais, que se traduziram
na publicação de The Structure of Scientific Revolutions, em 1962;
quer algumas propostas de delineamento para a própria investigação
historiográfica em linguística; quer ainda o estabelecimento da
primeira revista especializada, a supramencionada, Historiographia
20

Linguistica; e, por fim, o nascimento da série monográfica ‘Amsterdam
Studies in the Theory and History of Linguistic Science’ (cf. SANTOS:
2005: 34).
A partir deste período verifica-se um aumento considerável de
trabalhos publicados a respeito dos conhecimentos linguísticos do
passado, sobretudo no último terço do século XX, sendo de notar
que, em muitas dessas investigações, o tratamento das implicações
teóricas que devem estar subjacentes a este tipo de trabalho e suas
pressuposições no âmbito interdisciplinar têm aí, muitas vezes, um
papel de destaque (cf. SANTOS,2005: 41). No entanto, as preocupações
com as questões relacionadas com os pressupostos metodológicos da
historiografia linguística ultrapassam o âmbito desses trabalhos e
suscitam debates científicos que visam dar resposta a uma série de
problemas, sobretudo às questões que se prendem com a descrição da
historiografia linguística a partir do ponto de vista epistemológico,
das suas finalidades e da implementação de uma metodologia
própria, que se traduzem numa diversidade de perspetivas vigentes,
pelo que Koerner defende que os «historians of linguistic science
will have to develop their own framework, both methodological and
philosophical» (Koerner apud SANTOS, 2005: 41).
Porém, não é nossa pretensão estabelecer uma resenha dos
distintos pontos de vista apresentados pelos autores ao longo das
últimas décadas em relação ao entendimento que fazem da própria
historiografia linguística e aos seus conceitos básicos como é o caso da
sua epistemologia e metodologia, isto é, aos requisitos sobre os quais
deve assentar a investigação historiográfica. No entanto, importa
referir que, de acordo com Swiggers, a historiografia linguística
diz respeito à descrição e explicação de como se produziram,
formularam e difundiram os conhecimentos linguísticos, tendo em
atenção os contextos social e cultural (cf. Swiggers apud SANTOS,
2005: 35) em que se desenvolveram esses conhecimentos, pelo que se
torna fundamental ao linguista-historiador não só o conhecimento
dos textos escritos que se têm sob escopo, como também de todo o
seu contexto-histórico social, tendo em especial atenção a história
21

intelectual, que de alguma forma influenciou as reflexões que se
fizeram sentir na época em questão, que visam a descrição e a
explicitação de possíveis continuidades e ou descontinuidades de
teorias ao longo da história (cf. TORRES, 1997: 69). Este procedimento
implica que o investigador tenha «en consideración los cambios que
se han dado en la concepción de la ciencia a lo largo de la historia y
preguntarse cuál es la imagen de ciencia a la que se han intentado
aproximar otros saberes científicos para reivindicarse como tales en
el momento concreto que se quiere examinar» (TORRES, 1997: 71).
Neste sentido, segundo Koerner, o estudo dos conhecimentos
linguísticos de uma dada época pressupõe o estabelecimento de
um conjunto de parâmetros de análise, sobre os quais o linguistahistoriador descreve e apresenta as teorias linguísticas do passado aos
investigadores do presente, que são basicamente três:
1) o princípio da contextualização histórica – que diz respeito
ao estabelecimento do ‘clima de opinião’ da época que se tem
sob escopo, já que o texto em análise não pode ser destituído
de todo o ambiente histórico-cultural-político-social em que
foi produzido;
2) o princípio da imanência – que pressupõe que o tratamento
analítico dos textos que se tem sob escopo se faça de acordo
com a terminologia linguística neles utilizada;
3) o princípio da adequação teórica – que se prende com a
possibilidade de o linguista-historiador poder introduzir
aproximações modernas no vocabulário técnico e
conceptual do texto em análise, que visam, acima de tudo,
um esclarecimento mais eficaz do destinatário. No entanto,
sempre que se proceder a alterações neste âmbito, o linguistahistoriador deve alertar o seu destinatário para tal facto (cf.
Koerner apud SANTOS, 2005: 42).
Ora, estes princípios metodológicos adiantados por Koerner
pressupõem que a análise se processe numa perspetiva interna
e externa, que são, de resto, as duas orientações metodológicas
defendidas por Swiggers (cf. SANTOS, 2005: 42 n 75). Com efeito,
22

para este autor o tratamento historiográfico só é eficaz se se traduzir
na conjugação de uma descrição da linguagem orientada não só
para o conteúdo, mas também para o seu contexto social e cultural,
contemplando «the ‘internal’ history of linguistic thinking study of
the evolution of linguistic views and descriptions» e «the ‘external’
history of linguistic thought, resulting in a study of the socio-cultural
context in which linguistic ideas have developed» (cf. Swiggers apud
SANTOS, 2005: 42 n 75).
Deste modo, a historiografia linguística, ao trabalhar de uma
forma rigorosamente metodológica, tendo por base o ‘paradigma
historiográfico’ do qual se subentende que a interpretação das ideias
linguísticas pressupõe o conhecimento da história intelectual da
época em que os textos germinaram, pode reclamar o seu estatuto
científico e estipular os requisitos mediante os quais ela deve operar.
Em Portugal, as investigações historiográficas no âmbito da
linguística são ainda muito escassas2, pelo que se torna imperioso
investir mais nesta área do saber, já que estes estudos nos permitiriam
constituir, entre outros aspetos, a história da linguística portuguesa
e detetar possíveis contribuições portuguesas na própria história
da linguística europeia. Assim sendo, esperamos que este trabalho
possa dar uma pequena contribuição para que alguém, num futuro
muito próximo, aceite o desafio de elaborar a história da linguística
portuguesa que, no fundo, se confunde com a própria história da
gramática.
A escolha do tema desta investigação deveu-se sobretudo ao facto
de considerarmos o estudo das ideias3 linguísticas e gramaticais, no
que diz respeito às classes de palavras ou partes da oração, ao longo
_________________________
2
	De entre os autores portugueses que podemos «apelidar de gramatólogos ou, eventualmente,
historiógrafos da linguística» (FERNANDES, 2002: 17) destacamos os nomes de: Amadeu
Torres, Malaca Casteleiro, Leonor Buescu, Telmo Verdelho, Carlos Assunção, Filomena
Gonçalves, Gonçalo Fernandes e Maria Helena Santos.
3
	O conceito de ‘ideia linguística’ «corresponde ao corpo de ideias acerca de uma ou de
várias línguas, num período, em determinado autor, movimento ou corrente, em conexão
com os movimentos sociais, políticos, económicos e culturais das comunidades em que se
desenvolveram» (GONÇALVES, 2003: 16).
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da centúria de setecentos, ser um filão pouco explorado, pelo que
persistimos na investigação do século XVIII, àquele nível. Dizemos
persistir porque este trabalho tem a sua génese num outro estudo,
de carácter monográfico, no qual encetámos uma reflexão em torno
das ideias linguísticas preconizadas por Contador de Argote, cuja
gramática faz parte do corpus desta dissertação.
Assim, situando-se no campo estrito da historiografia linguística,
o estudo das ideias linguísticas, no que concerne às classes de
palavras, prende-se, essencialmente, com o cumprimento de dois
objetivos primordiais. Por um lado, pretendemos estabelecer o grau
de semelhança e/ou dissemelhança dos sistemas classificatórios
apresentados por cada um dos gramáticos do corpus, tendo em conta
as características fundamentais que dizem respeito a cada uma das
classes de palavras apresentadas. Por outro, pretendemos verificar
as influências de outros gramáticos portugueses ou estrangeiros e
latinos nas ideias linguísticas dos gramáticos do corpus, tendo em
atenção o cenário histórico-ideológico em que as suas gramáticas
foram produzidas, num século que foi marcado pela complexa
tecedura da ‘revolução cultural’ europeia, cujas raízes se devem ao
progresso tecnológico e científico.
No entanto, cumpre salientar que, por razões que se relacionam
com o cumprimento da legislação inerente ao processo de elaboração
da dissertação de doutoramento, sobretudo com os aspetos que se
prendem com os prazos estabelecidos, limitamos a nossa análise
ao tratamento das classes de palavras – nome e verbo, pelo facto de
serem estas as classes mais importantes na história da gramática,
pelo que tivemos em atenção também o estudo do particípio devido
à sua estrita ligação com as classes em causa.
Em termos metodológicos, seguimos de perto a metodologia
adotada pela investigadora Maria Helena Pessoa Santos na sua
dissertação de Doutoramento apresentada à Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro4.
_________________________
4
	Trata-se da dissertação de Doutoramento em Linguística Portuguesa, intitulada As
ideias linguísticas portuguesas na centúria de oitocentos, em dois volumes, apresentada à
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em 2005.

24

Deste modo, dividimos o nosso trabalho em três capítulos.
No primeiro capítulo, estabeleceremos uma breve resenha da
constituição e desenvolvimento da gramática do Ocidente até ao
surgimento das primeiras gramáticas das línguas vulgares, tendo
em consideração, sobretudo, o tratamento que foi feito ao longo
da história às classes de palavras em estudo, com especial enfoque
nas gramáticas portuguesas, produzidas em Portugal por autores
portugueses sobre a língua portuguesa, representativas do século
XVI e XVII.
No segundo capítulo, estudaremos o contexto histórico-socialpolítico-cultural em que se produziram as obras em análise, dando um
relevo especial ao facto de a língua portuguesa ter sido implementada
no ensino oficial na centúria de setecentos, pelo que se assistiu a um
aumento significativo do número de gramáticas produzidas sobre a
língua portuguesa. Paralelamente, tentaremos apontar as influências
pedagógicas de pedagogos portugueses e/ou europeus nos gramáticos
setecentistas.
Destinaremos o terceiro capítulo à exposição das classes
de palavras em estudo. Neste capítulo, faremos uma análise às
características e aos critérios linguísticos que estão subjacentes aos
diversos sistemas classificatórios, tentando estabelecer as fontes
portuguesas ou europeias e latinas que influenciaram os autores do
corpus, num período que ficou marcado pelo pensamento de autores
apologistas da gramática geral ou filosófica. Por outro lado, tentaremos
também evidenciar alguns aspetos que poderão estar na génese de
alguns conceitos terminológicos dos gramáticos da atualidade, pelo
que estabeleceremos um paralelo entre essas conceções.
Cumpre salientar entretanto que para assinalar os critérios
linguísticos usados pelos gramáticos do corpus na definição das
classes de palavras, recorremos à tipologia apresentada por Calero
Vaquera (cf. VAQUERA, 1986: 52).
No que diz respeito às normas de transcrição, optámos por
respeitar todas as características grafemáticas dos textos que estão
sob análise, salvo a uniformização do [ƒ], chamado [S] longo ou alto
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que substituímos pelo grafema [s], pelo simples facto de tornar mais
fácil a leitura do texto. No entanto, procedemos também a ligeiras
adaptações dos textos em análise, quer com o acrescentamento
de letras ou palavras ou de algum sinal de pontuação que estão
devidamente assinaladas através de parênteses retos, quer à subtração
de algumas letras ou palavras que estão assinaladas por parênteses
curvos, no sentido de conciliar o metatexto e o texto analítico, sem
desvirtuar, porém, o sentido dos textos que temos sob escopo (cf.
SANTOS, 2005: 14).
Pelas mesmas razões, também seguimos a mesma metodologia
no que diz respeito às fontes bibliográficas de cariz passivo.
Cumpre, ainda, advertir que os textos que constituem o objeto
de estudo deste trabalho correspondem ao período que decorre
entre 1725 e 1804, pelo que se tornou necessário compulsar as obras
gramaticais publicadas em Portugal neste período. Para o efeito,
partimos do recenseamento das fontes gramaticais que foram
compiladas e organizadas por Cardoso5 e encetámos uma pesquisa
bibliográfica que nos levou a várias bibliotecas portuguesas onde
compulsamos a maior parte das obras do corpus.

_________________________
5
	Trata-se da obra Historiografia Gramatical (1500-1920), Faculdade de Letras do Porto, 1994.
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CAPÍTULO I
Breve resenha da tradição gramatical portuguesa
— dos primórdios do século XVIII
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1. Constituição da gramática no Ocidente
A constituição da gramática tradicional no Ocidente é fruto
de uma longa tradição que remonta às reflexões linguísticas que se
iniciaram na antiguidade grega. Júlia Kristeva assevera que «durante
muitos séculos, os princípios aperfeiçoados pelos Gregos conduziram
as teorias e as sistematizações linguísticas na Europa. Embora
cada época e cada tendência tenham decifrado à sua maneira os
modelos legados pelos Gregos, as conceptualizações fundamentais
da linguagem, tal como as classificações de base permanecem
constantes» (KRISTEVA, 2003: 111).
No período clássico (séculos V-IV a. C.), o sofista Protágoras
(480-410 a. C.), Platão (427-347 a. C.) e Aristóteles (384 322 a. C.)
prestaram à gramática uma atenção considerável. Apesar disso, as
cogitações sobre a linguagem/língua estruturam-se no âmbito da
filosofia e, salvo raríssimas exceções, não dedicaram nenhuma obra
exclusivamente àquelas questões. Protágoras6, considerado por Maria
_________________________
6
A arte de falar era uma preocupação constante dos Sofistas que tinham como objetivo
primordial a formação do homem político. Neste contexto, não se ensinava nenhuma verdade,
mas instruía-se o cidadão no sentido de vencer, por via da argumentação, qualquer discussão
ou qualquer assunto. Assim, as preocupações a respeito da linguagem prendiam-se com o
seu ensino e com o seu uso corretos, visando obter o máximo de eficiência linguística, ao
serviço da persuasão. Foram estes os propósitos de Protágoras, que desenvolveu estudos na
arte de bem falar, estabelecendo regras para a elaboração de discursos. Deste modo, com
os Sofistas, a palavra ganha uma importância significativa, visto que através da sua correta
utilização se produz a verdade. Por outro lado, o domínio da palavra permite também
aceder ao conhecimento da poesia, visto que esta é parte integrante da educação do cidadão.
Assim, «tanto a atividade retórica como a exegese dos poetas constituíram uma prática que
necessariamente encaminharia para preocupações gramaticais» (NEVES, 1987: 41).
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Helena da Rocha Pereira, o «fundador da gramática» (PEREIRA,
1993: 442), distinguiu «proposições assertivas, desiderativas,
interrogativas e imperativas [,] (…) ressaltou o papel dos sufixos na
obtenção do género gramatical e [foi] o primeiro a distinguir nome,
verbo e partículas» (ASSUNÇÃO, 1997c: 25).
Platão7 no seu diálogo Crátilo abordou sobretudo a questão da
origem da linguagem, centrando o debate numa polémica que foi
muito peculiar na época: os defensores de que a linguagem era imposta
por uma necessidade da natureza (phýsis) e os que advogavam que a
linguagem é resultado de uma convenção (nómos ou thésis)8. Tudo
leva a crer que o discípulo de Sócrates é partidário do carácter natural
da linguagem. No entanto, concilia as duas teses, pois se por um lado
a linguagem é uma criação humana (neste sentido, é convencional),
por outro representa a natureza dos objetos (logo, é uma criação
natural), tornando-se numa obrigação para a sociedade. «O nome
[é] distinto da coisa (…) [mas] é também um indicador da essência
das coisas, porque se lhes assemelha.» (KRISTEVA, 2003: 115). Deste
modo, a denominação torna-se a questão fulcral da linguagem para
Platão, assumindo importância relevante o estudo etimológico9 das
palavras, que, nesta época, se identificava com a pesquisa da origem
_________________________
7
«Em contraste com a concepção sofística segundo a qual a linguagem só conduz a si mesma,
e, assim, basta falar para dizer a verdade, Platão apresenta uma conceção filosófica segundo a
qual a linguagem conduz a alguma coisa que não ela mesma e, portanto, o discurso pode ou
não dizer verdade. Este aspeto remete para o uso dialético do discurso, em oposição ao uso
retórico dos sofistas. A palavra deixa de ser entendida como instrumento de persuasão para
ser vista na sua função de palavra de verdade, que é uma condição dialética. Posta a verdade
na relação entre a linguagem e as coisas, fica implicada uma dissociação que permitirá seja
colocada a linguagem como objecto de investigação. […] Platão abre um novo caminho nas
investigações sobre a linguagem [,] […] [apresentando] pela primeira vez a linguagem como
objeto de estudo» (NEVES, 1987: 45).
8
A controvérsia natureza/convenção, que remonta aos primeiros filósofos, tornou-se importante
na tradição gramatical, uma vez que contribuiu para que os estudiosos dessem uma atenção
especial às estruturas, aos significados e aos padrões formais das palavras, contribuindo
para uma rigorosa análise linguística. Além disso, convém não esquecer que na Antiguidade
Clássica as especulações a propósito da origem da linguagem se limitavam à análise da origem
da palavra, mais concretamente à origem dos nomes. O que se questionava era se os nomes
foram dados às coisas por força da natureza ou por impulso da convenção. Pretendeu-se
encontrar a relação entre a palavra e o objeto.
9
A abordagem etimológica levada a cabo por Platão irá ser reatada muitos séculos depois
com Saussure, que também analisa a correspondência entre as coisas e as palavras que as
denominam (cf. FERNANDES, 2002: 427).
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da palavra para compreender a sua ideia original, através da análise
das suas partes constituintes10.
No Sofista, Platão reconhece nome e verbo, «definidos numa
perspectiva funcional sobre a distinção de sujeito, como aquilo de que
algo diz; e de predicado, como aquilo que é dito de algo» (TORRES,
1998: 139). Esta classificação «permaneceu como distinção gramatical
primária, subjacente à análise sintáctica e à classificação de palavras
de toda descrição linguística subseqüente» (ROBINS, 1988: 20).
Estes elementos servirão de ponto de partida a Aristóteles que
virá a distinguir não só as categorias gramaticais como categorias
lógicas11, como também estabelecerá as partes do discurso. Além de
reconhecer o nome e o verbo, acrescentou ainda a noção de partícula
– sýndesmoi, considerando nesta classe tudo aquilo que não era nem
nome nem verbo12. Ademais, foi o primeiro autor a estabelecer a
diferença entre o sentido de uma palavra (que substitui ou designa
alguma coisa) e o sentido de uma proposição (que afirma ou nega um
predicado ao sujeito, ou diz se o sujeito existe ou não) (cf. KRISTEVA,
2003: 120). No que diz respeito ao problema filosófico da origem da
linguagem, Aristóteles assumiu um ponto de vista convencionalista ao
afirmar que nenhum nome surge naturalmente, por isso a linguagem
é fruto de uma convenção.
Assim se estabelecem os primeiros fundamentos teóricos que
abrirão caminho para uma sistematização gramatical da língua grega
e que se intensificarão na época helenística. É com a escola filosófica
dos estoicos13, entre os quais Crisipo (281-204 a.C.), que os estudos
da linguagem conquistam um lugar definitivo dentro do campo da
filosofia,
dos quais se destaca a gramática, «domínio em que podemos
_________________________
Através da análise etimológica de uma palavra chegava-se à sua forma primeira, que, segundo
Platão, correspondia à imitação do objeto.
11
Para Aristóteles o correto exercício da linguagem permitia alcançar a verdade. Assim, enquanto
lógico, procurou estabelecer as regras do discurso perfeito, sustentando que a linguagem era
um sistema ordenado e regular. A esta regularidade ou analogia opuseram-se os estoicos, para
quem a linguagem humana era dominada pelo princípio da irregularidade ou anomalia.
12
	O que mais tarde se chamou artigo, conjunção e pronome.
13
Fundada por Zenão de Cítio (334-264 a. C.), no século III a. C., em Atenas, os “Zenonianos”
reuniam-se nos pátios dos templos, dos ginásios e dos mercados, o chamado Stoa Poikile, local
onde prelecionavam os filósofos, derivando deste aspeto a própria designação de estoicismo ou
filosofia do Pórtico. Esta escola foi depois dirigida por Cleantes de Assos (300-232 a. C.), e mais
10
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acompanhar as várias etapas de um desenvolvimento progressivo da
teoria e da terminologia» (ROBINS, 1988: 12).
Ao considerarem a linguagem como o meio auxiliar do
pensamento lógico14, os estoicos colocam-na no centro da lógica,
dando-lhe uma atenção notável, pois «cada uma das subdivisões
da lógica é definida (…) como ciência da linguagem. A retórica é a
ciência do bem-dizer em discursos (…) e a dialética é a ciência do
reto discutir» (NEVES, 1987: 81). Apesar disso, a linguagem não é
estudada em si e por si como objeto de estudo, está apenas ao serviço
dos propósitos filosóficos dos estoicos, que pretendem apresentar um
conjunto de normas específicas que permitam a construção de um
enunciado correto15, que responda ao seu projeto apofântico16 (cf.
SANTOS, 2005: 43).
_________________________
tarde, por Crisipo de Solis (280-208 a. C.) (cf. PEREIRA, 1993: 529), estabelecendo-se em Roma,
no ano de 155 a. C., com Diógenes de Babilónia, cujos continuadores foram Marco Aurélio (121180 d. C.), Séneca (3-65 d. C.), Epíteto (130-50 a. C.) e Lucano (39-65 d. C.). Devido ao longo
período em que o estoicismo dominou, como princípio filosófico, estabeleceu-se como período
antigo o estoicismo de Zenão, Cleantes e Crisipo; como estoicismo médio, mais tolerante e
eclético que o anterior, o de Diógenes, e por fim, o estoicismo moderno ou predominantemente
latino, cujos expoentes máximos são Marco Aurélio, Séneca, Epíteto e Lucano. Proveniente do
cinismo, o estoicismo apenas se distinguiu daquele pela atenção que dedicou à investigação
científica, visto que, segundo esta corrente, o verdadeiro conhecimento se alcança através da
sabedoria. Deste modo, o homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça
na ordem e propósito do universo.
14
A filosofia estoica é composta por três ramos: a física, a moral e a lógica. Apesar de todas as
partes serem importantes e serem ensinadas em conjunto, a lógica ocupa um lugar de destaque,
na medida em que ela «serve para fazer ver tudo, trate-se da física, trate-se da moral (…).
Através da lógica se distingue o real do imaginário; é ela que permite reconhecer o verdadeiro,
pois é através de noções que as coisas são conhecidas» (NEVES, 1987: 82). Assim, a lógica,
como análise do conjunto do lógos (sinónimo, neste contexto, de enunciado, isto é, aquilo que
é dito com sentido), engloba a retórica, que é definida como a arte de decidir corretamente
num discurso, significando não só a arte de bem falar, com correção e elegância, mas também
em conformidade com a justiça e a virtude e a dialética. Esta caracteriza-se por ser a arte
de disputar corretamente alguma coisa, mediante perguntas e respostas ou a ciência do
verdadeiro, do falso e do duvidoso. Por fim, a dialética aborda quer a teoria do conhecimento
(enunciados, métodos de inferência e argumentos), quer a teoria linguística e gramatical.
15
Marc Baratin afirma que «sous le nom de dialectique les Stoïciens entendent décrire l’ensemble
des instruments et des mécanismes qui organisent le langage et qui régissent ses rapports au
monde qu’il décrit, c’est–à-dire l’ensemble des instruments et des règles qui permettent de
parler avec exactitude de la réalité» (BARATIN, 1989a : 193).
16
A fim de cumprirem este objetivo, os estoicos procedem a um estudo da língua grega baseado
em princípios analógicos.
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Na polémica filosófica sobre a origem da linguagem, os estoicos
defendiam uma estrutura conceptual baseada no carácter natural
da mesma. Ora, o princípio analógico estabelece-se nesta conceção.
Assim, ao acreditar que existe uma relação natural e necessária entre
as formas lexicais e os conceitos, os pensadores estoicos creem que à
regularidade universal deve equivaler uma regularidade da linguagem
(cf. NEVES, 1987: 95). Por esta razão empreendem uma análise ao
discurso baseada na etimologia17, visando encontrar «uma relação
entre a regularidade e semelhança dos objectos e a regularidade e
semelhança de sua expressão»18 (NEVES, 1987: 95). Porém, a prática
de tal ato permitiu-lhes verificar que, apesar de na maior parte das
vezes existir uma certa analogia na linguagem, ou seja, uma certa
regularidade, há também muitas exceções. Portanto, ao carácter
natural da origem da linguagem associa-se o carácter anómalo do
funcionamento da mesma19. Ainda que intuitiva, esta atividade
permitiu que uma investigação coerente à língua grega fosse levada a
cabo, no sentido de fazer prevalecer os ideais da filosofia dos estoicos.
Em consequência, verifica-se o incremento dos estudos fonéticos,
etimológicos e gramaticais20, com especial incidência nestes últimos,
tanto a nível da teoria como no campo da terminologia.
Ao esquema gramatical adiantado por Aristóteles, os estoicos
dividiram a classe do ónoma (que significa qualidade) em ónoma
propriamente dito (equivalente ao nome próprio) e prōsēgoríā
(correspondente ao nome comum). Mais tarde, alguns autores não
_________________________
17
O estudo etimológico centrava-se na análise dos étimos, na onomatopeia, e na homonímia,
entre outros.
18
Já não é a simples relação palavra/objeto que está em causa (cf. vide supra n 6).
19
	Este aspeto constitui uma das vertentes da segunda polémica instituída na língua grega, na
época em questão. Ao carácter anómalo do funcionamento da linguagem, advogado pelos
estoicos, contrapõem-se os analogistas, que defendem que as regras do uso da linguagem se
regem por princípios analógicos e portanto por paradigmas formais. Os filólogos de Alexandria
são defensores deste último princípio.
20
	R. H. Robins sustenta que muitas gerações de filósofos estoicos escreveram obras dedicadas, na
sua totalidade, à gramática e muitas delas incidiram exclusivamente sobre a sintaxe. Apesar de
desconhecermos o seu conteúdo exato, pelo facto da maior parte delas não ter chegado até nós,
podemos conhecer os seus êxitos gramaticais através de outras obras de autores posteriores (cf.
ROBINS, 1988: 21-22).
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aceitaram esta divisão, afirmando que a prōsēgoríā era uma subclasse
do ónoma. Por outro lado na classe dos prōsēgoríā, os estoicos
separaram a classe dos mesótēs (sinónimo de advérbio) (cf. ROBINS,
1988: 22).
Relativamente aos verbos, reconheceram sintaticamente esta
classe como predicados que ficavam incompletos sem o sujeito.
Assinalaram ainda como categorias gramaticais secundárias o
género, o número, o modo, o tempo, a voz e o caso, sendo esta última
designação uma criação dos próprios estoicos. Na verdade, com o
estabelecimento da categoria caso, enquanto variação gramatical
da forma da palavra, aplicada aos nomes e a todas as outras classes
que se flexionam da mesma forma, houve a necessidade de criar
uma nova terminologia para as categorias dos verbos, provocando
o aparecimento de critérios para o seu uso, sendo os verbos ativos,
passivos e neutros definidos tendo em conta as construções em que
ocorriam (cf. ROBINS, 1988: 23).
O contributo mais importante para os estudos gramaticais
posteriores foi dado pelos filólogos de Alexandria21. Mas, se o que
_________________________
21
	No período helenístico (período decorrente entre a morte de Alexandre Magno, no ano de 323
a. C. e a ocupação romana da Grécia e das províncias do Oriente, no século I a. C.), Alexandria
era uma cidade multirracial que era frequentada por gregos, judeus, persas, árabes e babilónios,
entre outros povos. A efervescência daí resultante permitiu-lhe ser um dos mais importantes
centros culturais da época, concentrando-se na cidade numerosos especialistas da ciência em
geral e da filosofia em particular. A edificação do museu, centro intelectual de investigação, e
da biblioteca de Alexandria, no ano 290 a. C., fundada por Ptolomeu I, permitiu esse afluxo
de especialistas à cidade, tornando-se num local com uma atividade científica muito intensa,
verificando-se, em consequência, grandes progressos a nível da matemática, da astronomia,
da medicina e da geografia. Na biblioteca, anexa ao museu, reuniu-se o maior acervo da
cultura e da ciência que existiu na antiguidade, destacando-se todas as obras de referência
produzidas no mundo grego. Com efeito, neste local reuniam-se as ciências humanísticas,
onde se procedia à catalogação, seleção e crítica dos textos originais da cultura grega, sendo
sobretudo um trabalho de natureza filológica. Este centro cultural rivalizava com um outro,
durante o governo macedónico, que estava estabelecido na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor.
Este centro era dominado pelos estoicos que se distinguiram a nível gramatical, como já foi
referido, nas «partes do discurso (completando Aristóteles), [n]os nomes dos casos e [n]os
tempos dos verbos, de tal modo que uma boa parte da terminologia gramatical que ainda hoje
usamos deriva dos seus trabalhos» (PEREIRA, 1993: 542-543). Dos principais pensadores deste
centro destaca-se Crates de Malos (século II a. C.), chefe da escola de Pérgamo, que foi um dos
expoentes máximos na defesa do carácter anómalo da linguagem. Convém lembrar que os
interesses das duas escolas eram semelhantes. No entanto, a escola de Pérgamo «preocupava-se
mais em explicar o texto de Homero enquanto a de Alexandria buscava expurgá-lo, em nome
de princípios rigorosos» (NEVES, 1987: 108).
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motivou o interesse pelas questões gramaticais nos estoicos foram
considerações de ordem filosófica, para os filólogos de Alexandria
esse mesma atenção foi originada por pesquisas de carácter
literário22, visando a fixação da língua escrita dos grandes autores
clássicos, sobretudo Homero. Deste modo, os objetivos dos sábios de
Alexandria centraram-se na seleção, na preservação, na explicação e
na difusão das obras originais modelares que constituíam a herança
cultural grega, implementando-se edições e comentários críticos,
além de todas as outras atividades filológicas de catalogação (cf.
SANTOS, 2005: 45).
Embora a atividade filológica23 começasse por estar separada
da função docente24, que era exercida pelos gramatistas, estas duas
atividades acabaram por se integrar (por volta do início do século II a.
C.), formando a especialidade da gramática25 (cf. SANTOS, 2005: 45),
profissão que era exercida por «sábios meticulosos, (…) professores
conscienciosos que ensinavam às novas gerações o já difícil idioma
_________________________
22
A morte de Alexandre Magno e o consequente desmoronamento do seu Império levam à ruína
as cidades-estado. O homem deixa de ser visto como parte integrante da pólis e, num mundo
marcado pelo contacto de civilizações heterogéneas, o homem sente-se perdido e agarra-se à
ideia de preservar a sua cultura, que passa necessariamente pela preservação da sua língua, na
sua forma mais pura, enquanto forma de expressão dos valores culturais. Ora, num mundo
em que existe uma diversidade de dialetos, os gregos pretendem preservar o grego clássico,
isto é, a língua original, que na opinião deste povo difere da língua atual que está marcada
pela corrupção. Essa língua não corrompida encontra-se nos grandes autores clássicos e a
educação de um cidadão representa, antes de mais, a transmissão dessa herança literária. Deste
modo, para facilitar a tarefa de ensino/aprendizagem, torna-se imperioso proceder ao estudo
e explicação dos textos clássicos de modo a que se tornassem mais acessíveis ao público a que
se destinavam. Em consequência, «o exame das grandes obras do passado constitui a atividade
cultural por excelência» (NEVES, 1987: 103).
23
	Em Alexandria, o cargo de bibliotecário constituía uma função que qualquer intelectual grego
gostaria de vir a exercer. No entanto, as atribuições deste cargo transcendiam as suas funções
habituais, uma vez que os bibliotecários eram também humanistas e filólogos, encarregados de
organizar as obras dos autores antigos. Além disso, tinham, muitas vezes, a responsabilidade
de educar os príncipes reais, a quem deviam incutir não só o gosto pela leitura, como também
a orientação da mesma.
24
Limitamos, neste contexto, a função docente ao ensino da gramática.
25
Assim, o gramático, além da atividade de pesquisa e de tratamento dos textos antigos,
exerce também a função docente, «o gramático é o mestre-escola que sucede ao gramatista
(grammatistés), instrutor primário ao qual sucede o retor (rhétor)» (NEVES, 1987: 104).
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de Homero.» (KRISTEVA, 2003: 122)26. Desta maneira, o trabalho do
gramático, enquanto especialista e comentarista dos textos clássicos,
«se décomposait en quatre parties, lecture, exégèse, correction (…) [et]
jugement» (BARATIN, 1989a: 202). Porém, Santos chama a atenção
para o facto de numa segunda fase, no período decorrente entre o
fim do século II a. C. e o início do século I a. C., se assistir a uma
mudança de perspetiva relativamente à conceção de gramática,
passando-se de uma conceção de gramática como capacidade de
análise e interpretação dos textos clássicos, em que a análise é feita,
individualmente, ao longo do texto, para uma ideia de gramática
como sistema de linguagem27, ou seja, uma análise que visa acima
_________________________
26
	No período helenístico (período decorrente entre a morte de Alexandre Magno, no ano de
323 Com efeito, Zenódoto de Éfeso (325-234 a. C.), além de tutor foi também o primeiro
bibliotecário da biblioteca de Alexandria e o primeiro editor científico dos poemas de
Homero, particularmente a Ilíada e a Odisseia. Apesar disso, no estabelecimento do texto e
determinação do cânone homérico verificou-se que não usava critérios seguros e «as correções
eram arbitrárias, pois não havia nenhum critério gramatical» (NEVES, 1987: 110). Contudo,
Maria Helena Neves acentua os progressos metodológicos e científicos de Aristófanes de
Bizâncio (257-180 a. C.), também bibliotecário da biblioteca de Alexandria, relativamente
ao seu mestre Zenódoto, na elaboração das edições críticas dos poetas antigos. Estabeleceu
ainda um estudo sistemático da pontuação e ortografia, se bem que não tivesse criado nenhum
sistema gramatical, fixando as distinções de género, número, caso e desinências (NEVES,
1987: 110-111). Por seu turno, o seu discípulo Aristarco de Samotrácia (215-145 a. C.), também
bibliotecário da biblioteca de Alexandria, além de ser preceptor dos príncipes, abarcou a
maior parte dos autores clássicos gregos nos seus estudos, mas foi sobretudo investigador e
comentarista da obra de Homero, destacando-se no campo da filologia e da gramática. Na
verdade, «em Aristarco estava depositado todo o conhecimento gramatical do seu tempo.
Seus estudos, que chamaríamos gramaticais, abrangem tudo o que pode ser compreendido no
sentido mais amplo do termo. Ele é chamado príncipe (…) dos gramáticos, ou o gramático por
excelência. (…) Foi um dos primeiros gramáticos que reconheceram oito partes do discurso:
nome, verbo, particípio, pronome, artigo, advérbio preposição e conjunção» (NEVES, 1987:
113), apoiando-se no princípio analógico para justificar muitos dos seus procedimentos, que
visavam o estabelecimento de regras fixas. Assim, este autor tornou mais rigoroso o princípio
de que as regras, uma vez estabelecidas, jamais devem colidir com o uso (cf. ALMEIDA, 2001:
9).
27
	É a chamada tekhnikón, ou seja, a descrição da língua como sistema (cf. SANTOS, 2005: 50).
Ora, o tekhnikón era constituído de duas partes: a primeira respeitante à apresentação dos
elementos da língua, numa ordem progressiva, aliada ao ensino das partes do enunciado ;
e a segunda que conduzia ao emprego das palavras certas, tendo como objetivo a utilização
correta das normas linguísticas, isto é, a exposição do grego correto, que assentava no
princípio da correção, cujos critérios se resumiam à análise da analogia, dos dados dialetais, da
etimologia e da tradição dos autores antigos, apoiando-se no barbarismo, no solecismo e, mais
tarde também, na impropriedade para a explicação dos factos. A inclusão da impropriedade
permite alargar o campo de análise, que antes se limitava ao estudo dos erros contra a correção,
passando, agora, para um tratamento mais global, em que se tem em conta a irregularidade e o
desvio em geral (cf. SANTOS, 2005: 50).

36

de tudo estabelecer as regras gerais de funcionamento da língua,
independentemente dos empregos particulares que possam ser
exercidos por um autor específico, mas, que em simultâneo, podem
também explicar ou justificar esses casos particulares (cf. SANTOS,
2005: 46). Esta mudança na conceção gramatical é testemunhada,
segundo Marc Baratin, pela polémica que se instalou em torno da
própria definição de gramática e da qual Sexto Empírico28 (século II
da nossa era) nos fornece alguns elementos em torno do seu estatuto,
empeiría – saber ou tékhe – ciência, e da determinação do seu domínio
de estudo, cingindo-se aos textos literários ou estendendo-se à língua
em geral (cf. SANTOS, 2005: 46).
É, no entanto, Dionísio da Trácia29 (170-90 a. C.), considerado
pela maior parte dos estudiosos como o mais importante gramático
grego, o primeiro a elaborar uma verdadeira gramática30 da língua
grega (o Ático), intitulada Technē grammatikē, que se baseia no
_________________________
28
	Este médico grego pertenceu à escola dos médicos empíricos e foi o representante do ceticismo
da terceira fase. Escreveu, entre outras obras, Adversus mathematicos, que engloba onze livros,
dos quais o primeiro grupo de seis livros é dirigido contra os professores, sendo que o primeiro
destes é contra os gramáticos.
29
	Dionísio nasceu em Alexandria, sendo de origem Trácia. Foi discípulo de Aristarco da
Samotrácia, dedicando-se, em geral, ao estudo do texto de Homero, foi também professor de
gramática. Nesta qualidade, escreveu um “manual” para os seus alunos, sobre análise textual,
que serviria de auxiliar na análise dos textos de Homero, tornando-se na mais importante
obra gramatical conhecida da Antiguidade. Apesar de os seus trabalhos serem sobretudo
alexandrinos, denota-se também alguma influência estoica em Dionísio da Trácia, fruto do seu
conhecimento dos trabalhos da escola de Pérgamo, sobretudo de Crisipo. Este autor exerceu
uma influência significativa em Dionísio sobretudo no tratamento das classes de palavras.
30
Muito se tem escrito a propósito da autoria desta obra. Com efeito, esta problemática remonta
aos últimos anos da Antiguidade e prolongou-se até à atualidade. Maria Helena Neves aventa
que, apesar de esta situação ter sido resolvida no século XIX com os autores J. Classen e
M. Schmidt, que atribuíram a autoria ao próprio Dionísio da Trácia, a autoria voltou a ser
questionada, no século XX, sobretudo com o estudioso Vicenzo Di Benedetto (cf. NEVES,
1987: 115). Não iremos desenvolver aqui os argumentos dos autores que defendem ou refutam
a autoria da obra a Dionísio da Trácia, uma vez que este trabalho já foi feito meticulosamente
por Maria Helena Pessoa Santos (cf. SANTOS, 2005: 46-49). No entanto, a este respeito,
partilhamos da opinião de R. H. Robins que afirma que apesar de todas as dificuldades em
torno da questão da autoria do texto, a maioria dos estudiosos admite que o trabalho seja de
Dionísio e aqui iremos admitir que o seja na realidade (cf. ROBINS, 1988: 24). Aqueles que têm
uma opinião contrária baseiam os seus argumentos principalmente na análise das definições
apresentadas no manual (cf. SANTOS, 2005: 47 e NEVES, 1987: 144 e seguintes) e na divisão
que apresenta: seis partes.
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conhecimento empírico da linguagem dos grandes autores clássicos,
que à semelhança da tradição, implica uma série de procedimentos
que envolvem, entre outros aspetos, a leitura correta e a formulação
de juízos de valor dos textos literários antigos, tarefas inerentes à
própria atividade de gramático. Neste âmbito, Dionísio da Trácia
define a gramática como o conhecimento prático do uso linguístico
comum aos poetas e prosadores. Assim, a gramática é entendida como
a arte de escrever, ou seja, como «conjunto de preceitos necessários
à execução de uma determinada actividade» (ALMEIDA, 2001: 10),
tornando-se uma disciplina autónoma, sem qualquer ligação quer à
filosofia quer à lógica. Por outro lado, esta obra de Dionísio é uma
gramática pedagógica que baseia o seu ensino na divisão do discurso
em partes.
No primeiro parágrafo, dos vinte apresentados31 na Technē, o
discípulo de Aristarco estabelece as seis partes da gramática: leitura
e pronúncia corretas dos textos, isto é, de acordo com as regras
da prosódia; explicação das expressões literárias que aparecem
nos textos; explicação natural dos dados linguísticos e dos dados
históricos; investigação etimológica; exposição da analogia para
o estabelecimento de paradigmas e crítica dos textos clássicos (cf.
ASSUNÇÃO, 1997c: 27).
Na parte que diz respeito à gramática propriamente dita, Dionísio
reconhece a frase e a palavra respetivamente como unidade máxima
e unidade mínima da descrição gramatical. A frase é entendida como
uma expressão de um pensamento completo, enquanto a palavra se
_________________________
31
Apesar de esta obra estar dividida por parágrafos, convém referir que, de acordo com as
diferentes edições, o número de parágrafos pode variar a: «edição Gustavus Uhlig, Dionysii
Thracis Ars Grammatica, Leipzig, Teubner, 1883, apresenta vinte parágrafos, embora I. Bekker,
em Anecdota Graeca (1965), subdivida alguns desses parágrafos, designadamente os parágrafos
4, 11, 14 e 17» (SANTOS, 2005: 48, nota 91). Apesar disso, adiantamos os vinte parágrafos
mencionados por Maria Helena Neves: 1º. Da gramática, 2º. Da leitura, 3º. Do acento, 4º. Da
pontuação, 5º. Da rapsódia, 6º. Do elemento, 7º. Da sílaba, 8º. Da sílaba longa, 9º. Da sílaba
breve, 10º. Da sílaba comum, 11º. Da palavra, 12º. Do nome, 13º. Do verbo, 14º. Da conjunção,
15º. Do particípio, 16º. Do artigo, 17º. Do pronome, 18º. Da preposição, 19º. Do advérbio e
20º. Da conjunção, prospectivamente (cf. NEVES, 1987: 116). Nestes vinte parágrafos, o autor
apresenta uma explicação da estrutura do grego, embora sumária.
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refere às diferentes classes de palavras32, admitindo oito partes do
discurso – nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição,
advérbio e conjunção Este número, com uma alteração que se fez
necessária por não existir o artigo em latim, permaneceu constante
até aos fins da Idade Média na descrição do grego e do latim, e teve
grande influência na análise gramatical de diversas línguas modernas
da Europa (ROBINS, 1988: 26).
Assim, a divisão que os estoicos tinham operado na classe dos
nomes em ónoma e prōsēgorí foi reunida por Dionísio novamente
numa única classe, a dos ónoma; ao verbo retirou o particípio –
metochē, fazendo deste uma nova classe de palavras independente
do verbo; a designação de mesótēs atribuída ao advérbio pelos
estoicos foi substituída pelo termo epírrhēma. A classe sýndesmos
foi dividida em conjunção – sýndesmos e preposição – próthesis. Por
fim, a classe árthron estoica foi dividida em duas classes distintas: o
artigo – árthron e o pronome antōnymía. Cada uma das oito classes é
apresentada com a respetiva definição.
Esta divisão do discurso em partes influenciou de tal ordem as
questões de índole gramatical «que ainda hoje impera no ensino da
gramática a divisão do discurso em partes» (ASSUNÇÃO, 1997c: 28).
Depois da explicação das diferentes partes do discurso, Dionísio
da Trácia indica as categorias gramaticais que se aplicam a cada uma
das classes de palavras variáveis os – parepómena33 (cf. ROBINS,
1988: 27). As classes que não possuem flexão, ou seja, invariáveis
são diferenciadas tendo por base as suas funções sintáticas. Apesar
de referir estas funções sintáticas, a «sintaxe não mereceu atenção
_________________________
32
Intimamente relacionado com as classes gramaticais de palavras, o «termo méros lógou»
(ROBINS, 1988: 26) significa partes do discurso. Esta designação foi utilizada por Platão para
se referir às partes da frase. Posteriormente, com o desdobramento das palavras em classes, o
termo ‘partes do discurso’ foi substituído pelo termo ‘classe de palavras’, ou seja, as partes do
discurso são tratadas pela gramática como classes de palavras. Assim, a gramática de Dionísio
da Trácia é uma gramática pedagógica que baseia o seu ensino na divisão do discurso em
partes.
33
Para o nome admite cinco parepómena – género, tipo, forma, número e caso. Para o verbo
assinala oito parepómena – modo, voz, tipo, forma, número, pessoa, tempo e conjugação (cf.
ROBINS, 1988: 28).
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[de Dionísio] e só no século II d. C. com Apolónio Díscolo e no
século V d. C., já com Prisciano, (…) apareceu pela primeira vez»
(ASSUNÇÃO, 1997c: 26-27). No entanto, mesmo sem tratar a
sintaxe, o manual de Dionísio «constitue sans doute, (…) le plus
ancien et le meilleur témoin du genre ‘compendium technique’ que
nous ait légué l’époque hellénistique. La forme caractéristique du
genre apparaît au premier coup d’œil : un corps […] de définitions,
accompagnées d’exemples du definitum et suivies, chaque fois que la
matière l’exige, d’une liste d’accidents […], dont celui ‘espèces’ […],
qui donne l’occasion d’énumérer des kyrielles de sousclasses plus
ou moins méthodiquement distinguées et ordonnées» (Lallot apud
SANTOS, 2005: 46-47 n 87).
Por seu turno, Helena Neves atesta que «[e]ntre as sistematizações
gramaticais, a de Dionísio o Trácio é sobre todas importantes porque
pode ser considerada representativa do procedimento gramatical que
surgiu na época alexandrina e porque é o modelo sobre o qual se
apoiaram, em geral, as gramáticas ocidentais» (NEVES, 1987: 229).
A descrição gramatical proposta por Dionísio foi considerada
definitiva, permanecendo durante treze séculos como referência para
as gramáticas elaboradas posteriormente. Por tudo isto, podemos
perfilhar da opinião de R. H. Robins, que defende que o trabalho do
discípulo de Aristarco deve ser alvo de uma séria atenção por parte
de todos aqueles que de alguma forma se interessem por questões
linguísticas, ainda que esse relato aponte apenas as características
principais da sua obra (cf. ROBINS, 1992: 48).
Depois de Dionísio da Trácia, o autor que mais se destacou nos
estudos linguísticos foi Apolónio Díscolo34, representando «o ponto
_________________________
34
Apolónio Díscolo nasceu em Alexandria e conjuntamente com o seu filho Herodiano, que,
apesar de ter nascido em Alexandria viveu em Roma na época de Marco Aurélio 161-180 d. C.,
são os gramáticos mais importantes da época dos imperadores romanos, coincidindo o seu
magistério possivelmente com a chegada dos Antoninos ao poder ou com os primeiros anos do
reinado de Trajano. Sá Fernandes chega mesmo a afirmar que este autor foi o gramático mais
importante da toda a antiguidade grega (cf. FERNANDES, 1996: 16). Efetivamente, Apolónio
Díscolo legou à posterioridade uma vasta obra, quase toda ela de carácter gramatical, embora
a maior parte não tenha chegado aos nossos dias. Das obras consagradas a cada uma das
categorias das palavras, conservamos apenas as que abordam os pronomes, os advérbios e as
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culminante da sabedoria gramatical da antiguidade» (NEVES, 1987:
117).
Em conformidade com a tradição, este autor baseia o seu trabalho
na observação da língua grega cujos princípios são considerados
universais e aplicados às diferentes línguas. Porém, apoia-se «non sur
le témoignage d’exemples poétiques, dans la mesure où la syntaxe
des poètes peut présenter des omissions ou des renforcements, mais
sur les textes des auteurs qui n’usent pas de licences, mais surtout sur
la force de la rationalité, qu’il est nécessaire d’employer aussi pour
expliquer les autres constructions, fussent-elles évidentes» (Baratin
apud SANTOS, 2005: 51).
Com efeito, baseando-se na observação da língua comum,
Apolónio Díscolo procura estabelecer uma racionalidade sistemática,
que se aplique a todos os aspetos gramaticais por si analisados e que
sejam justificativos da organização normativa da língua. Assim,
a partir da análise de uma pluralidade de exemplos observados na
língua, quer na sua tradição, quer na sua analogia, quer ainda na
análise das formas entre si, estabelece uma série de princípios e de
regras.
Assume importância relevante o facto de no momento da
classificação ou definição de uma palavra Díscolo ter em conta a
sua forma ou som e o seu sentido ou significado, sendo este último,
que unido ao papel das palavras na frase determina a classe de uma
palavra. O sentido tem prevalência sobre a forma e é colocado ao lado
da estrutura gramatical.
No que diz respeito ao estudo da sintaxe em particular, este
gramático aborda esta componente gramatical de forma análoga à
morfologia, visto que conhece apenas as partes do discurso e por
isso utiliza as designações de nome e de verbo e não de sujeito e
predicado. Reconhece que os constituintes nominais e verbais são
fundamentais na análise gramatical, pelo que assenta a sua descrição
_________________________
conjunções. No entanto, sobreviveu a quase totalidade do trabalho de sintaxe, que constitui
a sua obra maior, que ocupa cerca de quinhentas páginas da edição dos Grammatici Graeci
(cf. BARATIN, 1989c: 231). O filho de Apolónio Díscolo destacou-se sobretudo no campo da
acentuação e da pontuação.

41

sintática nas relações existentes entre o nome e o verbo e nas relações
dos dois com as restantes classes de palavras35. Por outro lado, para
que a oração seja perfeita é necessário que ela seja constituída, pelo
menos, de nome e verbo. Assim, a oração perfeita constrói-se a partir
da união congruente das classes de palavras, isto é, das relações de
concordância, de maneira a formar um sentido completo. No entanto,
cada parte do discurso é analisada separadamente.
Morfologicamente, além do nome e do verbo que são as duas
classes de palavras mais importantes36, reconheceu mais seis37,
as mesmas apresentadas por Dionísio da Trácia e pela escola de
Aristarco, redefinindo algumas delas. Assim, tentou tirar proveito da
terminologia filosófica, procurando estabelecer um significado geral
para cada classe de palavras.
As investigações que se desenvolveram na Grécia, no plano da
teoria e da descrição gramatical, penetraram em Roma, sobretudo
através dos gramáticos alexandrinos.
O discípulo de Crates de Malos38, Varrão39 (século I a. C.) aplicou
à língua latina os princípios da gramática grega, quebrando a tradição
de escrever em grego as questões respeitantes à língua latina.
_________________________
35
	R. H. Robins adianta a este propósito que Díscolo teve em conta não só as relações que os
casos das palavras nominais mantêm entre si, como também as relações destes com os verbos
e ainda as relações que os verbos ativos, passivos e neutros, mantêm com cada caso das formas
nominais. Estes desenvolvimentos originam as ideias de sujeito, objeto, regência e dependência
(cf. ROBINS, 1988: 29-30).
36
	Convém referir que apesar de o autor reconhecer o nome e o verbo como classes fundamentais
na análise sintática, centra esta análise no verbo.
37
Apolónio Díscolo apresenta as oito classes de palavras numa ordem que imita a oração completa:
nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. Esta apresentação
proporciona não só uma análise diacrónica, visto que se pode estudar a antiguidade de cada
um dos elementos da frase, como também um estudo sincrónico, na medida em que se faz uma
abordagem à sequência semântica ordenada, esclarecendo as regras, que poderão ser aplicadas
em outras construções semelhantes (cf. SANTOS, 2005: 51).
38
	Este autor foi enviado a Roma como embaixador do rei Átalo. Nos tempos livres, dedicava-se à
apresentação de comunicações filosóficas e gramaticais. Criou a escola dos gramáticos latinos,
como professor de gramática.
39
	Originário da burguesia conservadora, Marco Terêncio Varrão nasceu em Reate, Itália, no
ano 116 a. C. e morreu em 27 a. C.. Dividiu os seus estudos entre Roma, tendo como mestre
Élio Estilão (fim do século II a. C.), e Atenas, sendo discípulo de Antíoco Ascalonense, e foi
contemporâneo e amigo de Cícero (106-43 a. C.), foi; também, partidário de Pompeu, embora
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Embora estivesse familiarizado com a doutrina gramatical da
escola de Alexandria40, Varrão sofreu diretamente a influência do
pensamento estoico vindo dos seus mestres, de entre os quais se
evidencia Estilão. No entanto, o autor latino não se limitou a seguir
copiosamente os seus inspiradores, visto que os seus comentários e as
suas conclusões são fruto de investigações próprias feitas aos antigos
estágios do latim.
A obra De língua latina, vinda a lume nos anos 45-44 a. C. é
composta por 25 livros. Os primeiros sete são consagrados às origens
e à etimologia; os livros oitavo ao décimo terceiro são dedicados às
declinações – flexões e derivações, e, por fim, os livros décimo quarto
ao vigésimo quinto são consagrados à sintaxe.
Para Varrão, a linguagem desenvolveu-se a partir de um
número mínimo de palavras primordiais, que foram estabelecidas
para representarem objetos, servindo também para a formação de
novas palavras seja pela mudança de letras seja pela alteração da sua
forma fonética, respondendo às necessidades de uma civilização em
progresso. Paralelamente verificam-se também alterações a nível do
próprio significado das palavras (cf. ROBINS, 1988: 37).
A conceção varroniana de que o vocabulário se desenvolve tendo
em conta as alterações sofridas nas formas das palavras primordiais
_________________________
mais tarde tenha aderido aos ideais de César, que o nomeia diretor da que deveria ter sido a
primeira biblioteca pública de Roma. Possuidor de uma vastíssima cultura, além de ser um leitor
de autores gregos e latinos, foi um autor polígrafo incessante que «deixou uma obra ingente:
segundo a contagem geralmente aceite, setenta e quatro trabalhos em cerca de seiscentos e
vinte livros» (PEREIRA, 2002: 218) que se podem «subdividir (…) em obras históricas e de
antiguidades, obras de história literária e de linguística, obras mais genericamente didascálicas,
obras de criação artística. Em cada uma dessas categorias, sobressaiu uma ou mais obras, em
volta das quais se reagrupa um amplo núcleo de obras menores» (PARATORE, 1987: 171). De
entre as obras de carácter linguístico, salienta-se a De língua latina, composta de vinte e cinco
livros, dos quais chegaram até nós apenas do quinto ao décimo livros, que são dedicados à
etimologia e à analogia. Trata-se de um tratado que aborda os critérios de correção dedicados
ao latim.
40
	R. H. Robins afirma que da análise de um fragmento que contém uma parte da definição
de gramática, adiantada por Varrão se denota uma semelhança muito grande com aquela
apresentada por Dionísio da Trácia. Na opinião de Robins, a definição do autor latino é apenas
uma cópia da de Dionísio. Assim e de acordo com a tradição, Varrão entende que a gramática é
a arte de escrever e falar corretamente, além de compreender os poetas clássicos. (cf. ROBINS,
1988: 37).
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levou à junção de dois tipos de planos de estudo: a etimologia
histórica e a formação sincrónica por meio da derivação e da flexão.
Em cada paradigma estabelecido, as palavras foram classificadas ou
como primordiais ou como tendo sofrido um processo de mudança
formal, isto é, declinação (cf. ROBINS, 1988: 38). Mas, numa época
em que a etimologia está ao serviço «da dialéctica de inspiração
estóica, bem como da retórica e da gramática, servindo, neste caso,
juntamente, por exemplo, com a analogia, para a justificação das
formas linguísticas consideradas correctas» (SANTOS, 2005: 52 n99),
é «lamentável que Varrão e outros escritores da Antiguidade não
tenham sabido distinguir estes dois planos de estudo linguístico,
posto que suas observações sincrónicas são mais instrutivas e argutas
do que seus ensaios no campo da etimologia histórica» (ROBINS,
1988: 38).
Tendo em conta as variações flexionais e derivacionais de
palavras com uma mesma raiz, Varrão «expose sous la forme simple
d’un antagonisme systématique les conceptions des “analogistes”
et des “anomalistes”»41 (BARATIN, 1989c: 229), «citando exemplos
latinos de regularidade e irregularidade» (ROBINS, 1988: 38), para
concluir que estes dois princípios devem ser reconhecidos e aceites
tanto na formação de palavras, como nos significados a elas ligados
(cf. ROBINS, 1988: 38). Apesar disso, adoptou a analogia, vincando,
porém, os efeitos anómalos do uso, particularmente a nível individual.
A nível morfológico assume importância relevante o facto
de Varrão ter estabelecido de uma forma correta a distinção entre
formação derivacional e flexional, alertando para o carácter geral e
regular da última – variação natural, em contraste com «o uso e a
aceitabilidade das formas sincronicamente derivadas» (ROBINS,
1988: 39) – variação voluntária.
Além disso, devemos destacar a originalidade deste autor
latino ainda no atinente à classificação morfológica, pois, além do
reconhecimento do caso e do tempo como categorias principais a ter
_________________________
41
	Este autor valorizou de tal ordem a este assunto, que se tornou na principal fonte de informação
sobre muitos detalhes da controvérsia analogia-anomalia.
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em conta na diferenciação das palavras com flexão, tal como fizeram
os gregos, celebrou um sistema de classes de palavras baseado em
contrastes flexionais que passavam pelas categorias de palavras com
flexão de caso (nomes), pela flexão de tempo (verbos), pela flexão de
caso e tempo (particípios) e palavras sem flexão de caso e de tempo
(advérbios) (cf. ROBINS, 1988: 40). Todas estas classes foram depois
distribuídas em categorias de acordo com as suas funções sintáticas e
semânticas, «los nombres nombraban, los verbos expresaban acciones
(…) y los participios unían (compartían la morfologia y sintaxis de
verbos y nombres y eran un médio esencial de unión o asimilación
de una oración dentro de otra[)]» (ROBINS, 1992: 70). Estes últimos,
além de terem características sintáticas e morfológicas dos verbos e
dos nomes, são também importantes por contribuírem para a união
de frases, ou para incluir uma frase dentro de outra frase (cf. ROBINS,
1988: 40).
No estudo do verbo, Varrão seguiu a doutrina proposta pelos
estoicos, destacando na forma verbal a diferença entre o processo em
marcha – incompleto, e o processo acabado – perfeito. Apesar disso,
não teve em conta as diferenças de uso e significado entre as formas
do perfeito do latim e do grego. Esta situação inverteu-se quando
o autor abordou os casos latinos, apontando o nominativo como
forma básica, responsável pela origem das outras formas dos casos
oblíquos. Com efeito, aos cinco casos reconhecidos pelos gregos,
Varrão caracteriza um sexto caso latino, consagrado depois com o
nome de ablativo, que corresponde a algumas funções sintáticas e a
alguns significados do genitivo e dativo da língua grega.
Apesar de as considerações linguísticas de Varrão serem muito
pertinentes para a história dos estudos gramaticais, este autor não
exerceu uma influência muito significativa, sobretudo na Idade
Média, sendo relegado para segundo plano em relação a outros
autores de menor prestígio.
Mas os estudos da língua em Roma, sobretudo a nível gramatical,
eram ultrapassados pelas reflexões que se faziam a nível da retórica.
Efetivamente, preocupados com o ensino da arte de bem falar, os
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romanos, influenciados pelos gregos, debruçaram-se sobre o estudo
das regras discursivas necessárias à construção de um discurso bem
elaborado, destacando-se as pesquisas no âmbito da oratória.
Para Cícero42 (106-43 a. C.), um bom orador identificava-se com
um indivíduo dotado de uma sólida cultura geral43. Assim, defendeu
que a educação deveria consistir num conhecimento sólido que
abrangesse todas as matérias e todas as disciplinas. A partir desta
cultura geral brotaria o discurso bem fundamentado e verdadeiro44.
Na cultura romana e numa primeira fase, arcaica, de base
essencialmente rural (cf. PEREIRA, 2002: 197) a educação da criança
estava ao cuidado da mãe até aos sete anos de idade, altura em que
o pai assumia a responsabilidade da sua educação, que consistia no
ensino das letras, passando pela abordagem das leis até à destreza
motora. Esta educação terminava por volta dos dezasseis anos. A
partir desta idade, seguia-se um ano de aprendizagem no Fórum,
_________________________
42
Marco Túlio Cícero nasceu no seio de uma antiga família equestre rica, de uma povoação
do interior do Lácio, que recebeu a cidadania romana em 188 a. C.. Foi o filho mais velho de
dois irmãos que tiveram uma educação muito completa, sendo entregue, após a conclusão dos
estudos públicos, aos cuidados do jurista Múcio Cévola que lhe ensinou leis e política, cultivando
todas as disciplinas que podiam formar um orador perfeito. Viveu num período muito agitado
da história do Império Romano, que foi marcado pelo assassinato de Júlio César. Possuidor de
uma série de características, como a voz, a postura, a paixão e a capacidade de improvisar, que
o dotaram para o exercício da eloquência, Cícero é considerado um dos expoentes máximos
da oratória clássica. É autor de tratados filosóficos sobre o bem, o conhecimento, a velhice, a
amizade, o dever, o Estado, entre outros, que transmitem o pensamento grego. Além disso,
escreveu diálogos sobre a arte oratória e diversos discursos a favor ou contra individualidades
suas contemporâneas. Este autor desenvolveu de tal forma a prosa que a pretendeu levar à
perfeição, tal como fizeram Virgílio e Horácio em relação à poesia. Cícero foi muito influenciado
pelo pensamento do grego Isócrates (436-338 a. C.) que fundou uma escola de oratória, cujo
ensino se centrava na arte de dominar as técnicas oratórias, que passavam pelo conhecimento
dos autores clássicos e por uma sólida formação retórica. Esta escola visava a formação integral
do aluno, integrando também a cultura e a ética, com o intuito de o cidadão poder vir a exercer
um papel preponderante na polis. A oratória de Isócrates, transmitida por Cícero, foi durante
muitos séculos o modelo na arte da eloquência.
43
	Recordemos a este respeito as próprias palavras de Cícero: «Pelo menos na minha opinião,
ninguém poderá ser um orador que mereça todos os louvores, se não tiver alcançado o
conhecimento de todas as matérias e disciplinas importantes. Pois é dessa cultura geral que
deve florescer e emanar o discurso, que, se não tiver um fundo de conhecimentos assimilados,
será um articular de palavras vãs e quase pueril.» (Cícero, Do Orador 1.5.17 p.25 trad. Port.
apud PEREIRA, 2002: 145).
44
	Esta preocupação com a educação dos cidadãos romanos é constante e data desde o início da
formação do Império Romano.
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geralmente com um amigo notável da família e já de alguma idade45.
Seguia-se o serviço militar, que tinha como objetivo primordial
proporcionar uma maior destreza e força física. Este tipo de educação
simples altera-se com o helenismo.
A formação da cultura helenístico-romana, que começou ainda
no século III a. C., e se intensificou no século seguinte, estava a
cargo, muitas vezes, de homens que tinham sido feitos escravos pelas
conquistas romanas e que, posteriormente, se tornaram homens
livres, merecendo a confiança das famílias latinas. Deste modo, a
educação dos romanos era feita quase exclusivamente pelos gregos
ou por homens cuja influência da sua nação era muito forte. Por
outro lado, assistia-se à deslocação de jovens romanos a Rodes ou a
Atenas para intensificarem os conhecimentos das diversas áreas, com
particular interesse pelas questões filosóficas e retóricas.
Apesar de o ensino romano ser idêntico ao ensino grego, é
necessário salvaguardar as devidas distâncias entre os dois povos,
sobretudo no que diz respeito ao interesse pelo conhecimento.
Enquanto os gregos encaravam o saber de uma maneira desinteressada,
os romanos entendiam que o conhecimento só tinha sentido enquanto
passível de uma aplicação prática.
No que diz respeito às escolas, podemos dizer que encontramos
referências em Tito Lívio (59 a. C. – 17 d. C.)46 e em Dionísio de
Halicarnasso (século I a. C.)47, que afirmam que no século V a. C. já
existiam escolas no Fórum. Por seu turno, Plutarco48 (45-120? d. C.)
_________________________
45
	Refira-se, a título de exemplo, que no século I a. C. Cícero teve este tipo de educação.
46
	Nasceu em Pádua e aí passou a maior parte da sua vida, excetuando algum tempo que viveu
em Roma. Dedicou-se à retórica e à filosofia, da qual escreveu alguns tratados, e, sobretudo, à
história, merecendo destaque a obra que escreveu neste domínio, ou seja, a história de Roma
desde a sua origem até ao ano nove a. C..
47
	Nascido em Halicarnasso, na Ásia Menor, foi historiador e crítico literário. Partiu para Roma
ainda jovem, onde possivelmente ensinou gramática e fez crítica literária, atividade pela qual
tinha uma verdadeira paixão. Autor de muitas obras, das quais algumas chegaram até nós.
Escreveu uma obra histórica Das antiguidades romanas que é fundamental para o nosso
conhecimento da história da Roma antiga, debruçando-se sobre o início da formação do
Império Romano até ao ano de 264 a. C.. Esta obra, depois da de Tito Lívio, é a melhor fonte
histórica para a compreensão da história antiga de Roma.
48
Filósofo e prosador grego, Plutarco escreveu sobre os mais variados temas, desde a filosofia à
religião, passando pela crítica literária e pedagogia estudou na academia em Atenas. Viajou
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aventa que a primeira escola romana data do século III a. C.. Cícero,
no Do Orador, fala da puerilis institutio, escola onde as crianças
aprendiam a ler, a escrever e a contar. Data também do século III a.
C. aquilo a que podemos apelidar de escola secundária, cujo mestre
– grammaticus, era, inicialmente, responsável pelo ensino do grego e
do latim e numa fase posterior ensinava apenas uma das línguas (cf.
PEREIRA, 2002: 201-202).
Em relação aos conteúdos abordados, o ensino centrava-se na
explicação dos poetas, no conhecimento da história, na significação
das palavras e no modo de pronunciar corretamente. Como vemos,
tratava-se de um ensino que canalizava os seus objetivos para os
conhecimentos dos textos dos grandes autores clássicos e da língua.
Este ensino traduzia-se na aprendizagem da arte de bem falar, que
constituía a preocupação charneira dos estudos superiores romanos,
sobretudo a partir do século I a. C., levando ao aparecimento dos
rhetores latinos49.
Com efeito, à semelhança dos gregos, também os latinos davam
uma importância primordial à prática retórica. A oratória era um
meio de comunicação social importantíssimo na organização da
sociedade desta época, movimentando a maior parte dos indivíduos.
Segundo Cícero, a arte de persuasão possibilitava à humanidade o
avanço da civilização (cf. PEREIRA, 2002: 143). Assim se compreende
a importância dada por este autor à eloquência, englobando-a nas
“artes maiores”50, em contraste, por exemplo, com a gramática, que
colocou nas “artes menores” (cf. PEREIRA, 2002: 145).
O ensino defendido nos tratados de Cícero irá ser praticado pelos
_________________________
pela Ásia e Egipto e viveu em Roma. O seu enorme prestígio permitiu-lhe deter direitos de
cidadania em Delfos, Atenas e Roma. De acordo com a tradição, escreveu mais de duzentas
obras, das quais chegaram até nós cerca de cinco dezenas de biografias de gregos e romanos
famosos.
49
Maria Helena da Rocha Pereira diz a este respeito que os rhetores gregos já se encontram
referenciados a partir do século II a. C., no Do Orador de Cícero (cf. PEREIRA, 2002: 203).
50
A importância atribuída pelos romanos à retórica levou à proliferação de escolas desta área por
todo o reino, sendo o ensino ministrado na língua latina, ao contrário do ensino filosófico e
científico que, além de não despertar muito interesse nos alunos, era ensinado em grego.

48

seus continuadores dos quais merece destaque Quintiliano51 (século
I d. C.), pela obra que nos legou, Institutio Oratoria. Nestes livros, o
autor descreve, entre outros aspetos52, o conjunto de qualidades de
um bom orador, tanto no que se refere à conduta quanto ao carácter53.
Nesta obra encontramos também uma breve referência à gramática
que é entendida como uma disciplina «propedêutica à apreciação
cabal e adequada da literatura numa educação liberal, opinião muito
parecida com a que Dionísio [da Trácia] manifesta[ra]» (ROBINS,
1988: 41).
Nesta sequência, os estudos gramaticais baseavam-se no estudo
dos autores clássicos, sendo a preocupação mais evidente dos
gramáticos a defesa da pureza da língua, considerando apenas como
variações à norma, o estilo pessoal dos autores. Já Cícero adiantava
que os gramáticos eram peritos em literatura, visto que se limitavam
praticamente à interpretação dos poetas, pelo que podemos afirmar
que «enquanto os talentos brilharam no Fórum, em Roma não houve
muito tempo para estudar a gramática» (ASSUNÇÃO, 1997c: 30).
Assim, na escola romana desenvolveu-se um tipo de gramática que
_________________________
51
Filho de um professor de retórica e grande admirador da obra de Cícero, Quintiliano nasceu
no ano de 35 da era de Cristo, em Espanha, e pensa-se que morreu no ano de 95. Foi discípulo
de Rommio Palémon, estudou e trabalhou em Roma, tendo exercido, em primeiro lugar, a
atividade de advocacia e docente, sendo, posteriormente, escritor. Ficou famoso pela obra que
escreveu Institutio Oratoria, obra redigida em doze volumes, que chegaram na íntegra até nós.
52
	Nos dois primeiros livros, Quintiliano tratou além, da educação fundamental, a organização
da vida em Roma. Recomendava a emulação como incentivo ao estudo, sugerindo que se
ensinassem, em simultâneo, o nome das letras e a sua forma. Posicionava-se contra os castigos
físicos, defendendo também que o tempo escolar deveria ser interrompido periodicamente,
uma vez que considerava que o descanso era favorável à aprendizagem. No livro décimo,
Quintiliano aconselha a prática da leitura como elemento fundamental na formação de um
orador capaz. Com efeito, Ettore Paratore defende que «da Institutio são particularmente
importantes o L. I e o L. X: um é o mais completo tratado de pedagogia que a antiguidade
clássica nos transmitiu, particularmente interessante para os filólogos, graças às notícias sobre
a aprendizagem da pronúncia e de gramática; o outro contém famosos juízos sobre os autores
gregos e latinos a propor como leitura aos aspirantes a rétores, em que se exprime a maturidade
orgulhosa da cultura romana em apogeu» (PARATORE, 1987: 700-701). A obra deste autor
não só suscitou grande entusiasmo na época em Roma, como também exerceu uma influência
notória sobre a pedagogia que sustentou o humanismo renascentista.
53
Já Cícero advogava que um bom orador, além de possuir uma sólida preparação cultural,
deveria ser um homem de bem (cf. PEREIRA, 2002: 204).
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visava a preservação da pureza da língua, à semelhança do que se
passava no mundo grego, pelo que as gramáticas englobavam uma
parte que era dedicada à correção gramatical.
Assim sendo, a ars grammatica de Donato54 (século IV d. C.)
apresenta uma terceira parte que é dedicada aos desvios negativos
(erros) e desvios positivos (virtudes) da língua latina. De acordo com
Pessoa Santos, esta última parte é uma consequência da progressão
na atividade pedagógica do gramático, visto que da análise da
correção, em que se verificava simplesmente o que era correto e o
que era barbarismo e solecismo se passou para a análise do desvio
em geral, que tem em conta em primeiro lugar o vício indesculpável
e o vício desculpável (testemunhado pelo uso dos grandes autores
clássicos), para distinguir posteriormente o erro propriamente dito
(desvio negativo) e outros tipos de desvios (desvios positivos), sendo
essencialmente figuras da retórica, que eram estranhas às análises
gramaticais (cf. SANTOS, 2005: 54).
Para além da terceira parte, a Ars de Donato é constituída por
mais duas partes. A primeira contempla, sucessivamente, a definição
da voz, uma descrição das letras, das sílabas, dos pés, dos acentos,
e, por fim, da pontuação, que não constituindo uma descrição dos
elementos que permitem chegar à formação de palavra, incide antes
sobre a leitura e sobre os elementos que é necessário conhecer para
a praticar. A segunda aborda as tradicionais oito classes de palavras:
nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção e interjeição,
sendo cada uma destas classes de palavras dividida em subcategorias:
os acidentes (cf. SANTOS, 2005: 53 n105).
Mas se Donato irá exercer uma influência notável ao longo da
_________________________
54
	Élio Donato é considerado um dos gramáticos latinos mais importantes do fim do século
IV e século V. Foi professor de latim em Roma, tendo como alunos ilustres personagens, das
quais se destaca S. Jerónimo. Ficou famoso pela sua obra gramatical, mas escreveu também
comentários às comédias de Terêncio e de Vergílio. Deste último, chegaram-nos diretamente
o prefácio, a biografia e uma introdução às bucólicas e, indiretamente, através dos escólios
de Mário Honorato Sérvio e de glossários medievais. Todavia, a sua obra gramatical é mais
conhecida. A Ars que escreveu está dividida em Ars maior e Ars minor, sendo esta última
apresentada sob a forma de perguntas e respostas, é dedicada aos alunos principiantes e aborda
apenas as partes do discurso.
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Idade Média, é com Prisciano55 que a gramática latina atinge o seu
apogeu56. Numa altura em que a língua latina se encontrava numa
situação de declínio, Prisciano pretendeu renovar o ensino gramatical
deste idioma, escrevendo uma obra que viria a constituir a ligação em
termos gramaticais entre a Antiguidade clássica e a Idade Média, ao
mesmo tempo que se tornou o fundamento de todo o estudo rigoroso
da língua latina, tomando como modelo todos os ensinamentos dos
gramáticos gregos (cf. SANTOS, 2005: 55).
A obra Institutiones Grammaticae é constituída por dezoito
livros que representam a descrição sistemática do latim da literatura
clássica, sendo de destacar a inclusão da primeira sintaxe57 da língua
latina, que o autor adaptou do tratado de sintaxe grega de Apolónio
Díscolo. Tal como o seu mestre, Prisciano apresenta uma sintaxe que
é inspirada nas teorias lógicas dos gregos, elaborando uma sintaxe
tendo em conta uma perspetiva lógica.
De acordo com Prisciano, a sintaxe deve estudar a disposição
das palavras que visa a obtenção de uma oratio perfecta58, que mais
não é do que um estudo das formas e da sua ordem, numa perspetiva
lógica. Neste contexto, estabelece a noção de oração perfeita que
_________________________
55
	Natural de Cesareia, na Mauritânia, viveu no século V d. C.. Na segunda metade deste século,
exerceu a profissão docente na Universidade em Constantinopla, tendo lecionado gramática
latina, no tempo do Imperador Teodósio II. Além disso, foi incumbido pelo cônsul Julião de
adaptar para o latim os ensinamentos dos gramáticos gregos, tarefa que ultrapassou a mera
tradução e se tornou num trabalho muito mais considerável.
56
	Ettore Paratore corrobora esta ideia, afirmando que «Prisciano foi, ao lado de Élio Donato,
a maior autoridade gramatical para a Idade Média e até aos limiares da época moderna; é
(…) o iniciador da gramática escolar para todos aqueles que se habituaram a estudar o latim
clássico como uma língua não própria, e um dos principais sistematizadores da terminologia
gramatical» (PARATORE, 1987: 1022). Por seu turno, R. H. Robins também afirma que
Prisciano conjuntamente com Donato são os autores mais estudados na Idade Média, chamando
a atenção para o facto de existirem cerca de mil manuscritos das Institutiones Grammatice de
Prisciano, provando a grande divulgação de que foi alvo a obra deste último autor (cf. ROBINS:
1992: 84).
57
A partir de Prisciano a sintaxe fará parte da gramática.
58
A este propósito, Rosa Mattos e Silva afirma que «os conceitos de oração perfeita [oração com
um sentido pleno e que se basta a si mesma] /oração imperfeita [conjunto de palavras cujo
sentido não se encontra completo, necessitando de outras palavras para adquirir um sentido
pleno] (…) já envolvem a distinção da transitividade (não transitividade) dos verbos. Nele
também já se estabelece a noção de palavra regente e palavra regida, conceitos que até hoje
vigoram nas terminologias da gramática tanto tradicional, como em outras» (SILVA, 1996: 20).
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corresponde à ordenação congruente59 das palavras para formar uma
oração completa. Para explicar este processo, estabelece uma analogia
com as ordenações que são estabelecidas a níveis inferiores60, ou seja,
a nível das letras e das sílabas. Isto significa que do mesmo modo
que as letras e as sílabas estão sujeitas a uma combinação de acordo
com uma ordem necessária, as letras ordenam-se de maneira a
formar sílabas e estas a formar palavras; também as palavras, que são
partes da oração, obedecem a uma organização, tendo em conta o seu
significado. A partir das palavras e da sua união coerente constrói-se
um todo unitário que produz o sentido completo, a que se dá o nome
de oração. Esta construção obedece ao princípio da ratio, ou seja, da
organização normativa da língua e chama a atenção para o facto de
haver empregos que se afastam da ratio, apoiando a sua explicação
no usos.
Todas as classes de palavras podem entrar na constituição de uma
oração. No entanto, o nome e o verbo são os constituintes essenciais
para que possa existir uma oração minimamente completa. Convém
referir a este respeito que o estudo gramatical implementado por
Prisciano equilibra «as contribuições da morfologia e da sintaxe,
pois a verdadeira compreensão do enunciado depende tanto
das categorias morfológicas das suas partes como da sua função
sintáctica» (KRISTEVA, 2003: 132-133), sendo a significação, ou seja,
a função de uma palavra na frase o aspeto de maior pertinência na
análise gramatical. Em consequência, uma palavra pode mudar de
uma categoria morfológica para outra devido à função sintática que
exerce.
Além dos livros XVII e XVIII que, como já foi referido, são
dedicados à sintaxe, da Institutiones Grammaticae fazem parte mais
dezasseis livros que constituem o Priscianus maior – designação
_________________________
59
	O termo congruência constitui uma palavra charneira da análise linguística em Apolónio
Díscolo e, por consequência, em Prisciano. Basicamente, essa designação significa a ordenação
das partes reciprocamente concordantes e em conformidade, constituindo um princípio da
racionalidade.
60
Marc Baratin afirma que o estudo levado a cabo por Apolónio Díscolo abrange as letras, as
sílabas, as palavras e o enunciado (BARATIN, 1989c: 232).
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atribuída na Idade Média, cujo primeiro livro e parte do segundo são
dedicados ao estudo do que hoje se entende por fonética.
O tratamento da morfologia abrange parte do livro II até ao
final do livro XVI. Aqui, Prisciano estabelece a classificação das
partes orationis, adotando o sistema seguido por Dionísio da Trácia,
Apolónio Díscolo e Élio Donato61, reconhecendo as tradicionais oito
classes de palavras62, cuja definição é a mesma de Apolónio Díscolo,
sendo de destacar o facto de que cada classe se reconhecer pelo
sentido, ou seja, pelo seu conteúdo semântico. No entanto, omite o
artigo grego e reconhece a interjeição como classe63 (cf. ROBINS,
1998: 44). Assim, apresenta o nomen, que inclui o adjetivo64, o verbum,
o participum, o pronomen, o adverbum, a praepositio, a já referida
interiectio e a coniunctio, definindo e descrevendo cada uma destas
classes de palavras «baseando-se em critérios que têm a ver com a
forma e a significação (critério formal e semântico)65, mas também
com a função (critério sintáctico)» (ALMEIDA, 2001: 19) que a palavra
desempenha na frase66, com base nas categorias formais relevantes,
_________________________
61
	Seguiram o mesmo esquema Diomedes, Pompeio e Carísio.
62
Além das classes de palavras, define também a dictio e a oratio.
63
Além disso, procurou estabelecer determinadas formas canónicas na descrição morfológica
de algumas classes de palavras, sendo de notar que a partir destas formas derivavam as outras
formas, pela mudança de letras. Assim, para o verbo e para o nome foram adotadas como
formas canónicas a primeira pessoa do singular do presente do indicativo na voz ativa e o
nominativo singular, prospectivamente. Saliente-se, porém, que os estágios dessas mudanças
não têm qualquer relação com a análise em morfemas, nem tão pouco foram reconhecidos pela
moderna linguística descritiva (cf. ROBINS, 1988: 45-46).
64
	Costa Almeida afirma que o autor de Constantinopla deu uma importância relevante ao
adjetivo pela forma como o definiu, apoiando-se no critério semântico que irá permitir que, ao
longo da Idade Média, se comece a fazer a distinção entre nome substantivo e nome adjetivo,
ressalvando-se o facto de o adjectivo se juntar ou se colocar ao lado do substantivo, estando,
deste modo, inerente o critério sintático (cf. ALMEIDA, 2001: 23-24).
65
	O critério semântico seguido por Prisciano constituirá o alicerce da gramática normativa.
66
	Deste modo, a análise levada a cabo por Prisciano é apoiada em dois pontos de vista que se
entrecruzam. Por um lado, tem em conta a palavra, procurando determinar não só as suas
propriedades específicas, como também examinando o que elas comportam e exigem para
a compreensão do sentido de uma oração (construção). Por outro lado, a oração é analisada
como um todo completo e inteligível. As palavras são determinantes da construção, mas o
que se constrói é o sentido. Assim, a definição de oração, como combinação congruente das
palavras, exprimindo um sentido completo, deixa antever a própria bifurcação da análise.
Dito de outro modo, considera a palavra individualmente e o conjunto – a oração. Daqui se
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ou seja, tendo em conta os seus accidentia67 que são suportados com
exemplos retirados dos grandes autores clássicos, nomeadamente
Ovídeo e Virgílio, fazendo, não raras vezes, referências ao grego.
Assim, Prisciano defende que «é característica do nome indicar
substância ou qualidade, atribuindo uma propriedade comum ou
particular a todo objeto corpóreo ou coisa» e «é propriedade do
verbo indicar uma ação que se pratica ou que se experimenta; tem
formas modais, mas não possui flexão de caso» (ROBINS, 1998: 45).
O particípio é uma classe de palavras morfologicamente ligada ao
verbo, possuindo categorias do verbo e do nome (tempos e casos),
pelo que se distingue de ambos (cf. ROBINS, 1998: 45).
Deste modo, Donato e Prisciano, como já foi aludido, tornam-se
os representantes cimeiros dos estudos gramaticais latinos que irão
exercer uma influência inigualável nos estudiosos da Idade Média,
sobretudo nos primeiros séculos deste período68. Na realidade, a
Institutiones Grammaticae de Prisciano constitui o texto gramatical
mais utilizado, tornando-se a base da gramática latina e da filosofia
linguística, sendo de notar, particularmente, que «a palavra
_________________________
conclui que «a ideia de Prisciano é equilibrar as contribuições da morfologia e da sintaxe no
estudo gramatical, pois a verdadeira compreensão do enunciado depende tanto das categorias
morfológicas como da sua função sintáctica» (KRISTEVA, 2003: 132-133).
67
Para o nomen apresenta a espécie, o género, o número, a figura e o caso, sendo de notar que
relativamente ao caso e à semelhança de Díscolo, é o primeiro autor romano que aborda o
estudo dos casos de uma forma sistemática, segundo um duplo ponto de vista: quer como
atributo de cada uma das partes declináveis da oração – critério formal, quer na sua relação
com os outros constituintes oracionais – critério sintático (cf. ALMEIDA, 2001: 28). Para o
verbum aponta a significação ou género, o tempo, o modo, a espécie, a figura, a conjugação,
a pessoa e o número e para o participum refere o género, o caso, a significação, o tempo, o
número, e a figura.
68
A Idade Média compreende o período que vai desde a queda do Império Romano Ocidental
até ao surgimento do Renascimento. Lembremos que a divisão do Império Romano em dois
blocos, o Império Ocidental cuja capital foi Roma e o Império Oriental cuja capital se instalou
em Constantinopla (antiga cidade de Bizâncio), data do ano de 395 da nossa era e foi levada
a cabo pelo Imperador Teodósio, com o intuito de facilitar a governação de um território de
dimensões muito extensas. Apesar disso, verificamos que, no século IV, o Império Romano
dava já os primeiros sinais de queda, mormente o Império Ocidental cujas invasões pelos povos
bárbaros (germânicos) eram uma constante. Diante deste facto, o Imperador Constantino
transferiu de Roma para Constantinopla (até então Bizâncio) a capital do Império.
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contemplada como pars orationis e a classificação das várias partes
da oração baseada em critérios lógico-semânticos, por um lado, e em
características morfológicas, por outro, será o alicerce da gramática
normativa» (ALMEIDA, 2001: 75).
A queda do Império Romano Ocidental, em 476, e a
consequente desordem instalada na sociedade romana levaram ao
desmoronamento da cultura clássica, sobretudo, da cultura grega. Este
facto foi aproveitado pela Igreja Católica que, perante o panorama de
instabilidade, foi ganhando cada vez mais adeptos e mais prestígios,
instalando-se, pouco a pouco, como autoridade na sociedade
ocidental medieval, acabando por dominar as áreas do saber e da
educação. Também no Império Romano Oriental, o Cristianismo
ocupava um lugar de destaque na vida dos bizantinos e podia ser
observado nas mais diversas manifestações culturais, sendo de notar
que o clero detinha uma forte influência na sociedade. Deste modo,
quer a Ocidente quer a Oriente, o clero era a classe responsável pela
erudição, preservando ininterruptamente a educação e o saber que
eram praticados nas igrejas, abadias e, principalmente, nos mosteiros,
sendo a literatura clássica, muitas vezes, relegada para um plano
secundário, numa época em que os autores clássicos, considerados
como autores pagãos, eram vistos com alguma desconfiança pelas
autoridades eclesiásticas, chegando, consequentemente, alguns
autores a apresentarem os seus estudos gramaticais baseados em
exemplos retirados dos textos bíblicos.
No que ao domínio da língua dizia respeito, verificava-se que na
Europa Ocidental o grego era praticamente desconhecido e a língua
vernácula dos povos invasores – a germânica era considerada uma
língua bárbara, cabendo ao latim o estatuto de língua superior sobre
a qual recaíam todas as reflexões linguísticas, sendo de notar, para
além disso, o facto de a língua latina ser considerada como filha da
língua grega, conferindo-lhe esse estatuto de língua superior. De um
modo progressivo, o latim foi adotado pelo clero e instituído como
língua oficial da Igreja, sendo utilizado nas cópias dos manuscritos
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clássicos69 e no ensino da gramática70, cuja importância não se pode
pôr em causa na sociedade romana. A «gramática foi (…) [a] base
da erudição medieval, quer como arte liberal quer como disciplina
indispensável para ler e escrever correctamente o latim» (ROBINS,
1988: 54), sendo este o «contexto em que se estudava e ensinava a
gramática durante os primeiros séculos após a queda do Império
Romano Ocidental» (ROBINS, 1988: 55). Os estudos gramaticais
baseavam-se, como sabemos, em Donato e Prisciano, verificando-se
que quase nada se alterou a nível das suas teorias e sistematizações.
Além disso, realizaram-se alguns trabalhos de cunho etimológico e
lexicográfico, sendo a Etymologiarum Libri de Isidoro de Sevilha a
obra mais conhecida71.
Por outro lado, o próprio crescimento e difusão do Cristianismo72
_________________________
69
Apesar de existir um certo desprezo pela literatura dos grandes autores da antiguidade clássica,
o estudo desta arte continuou a realizar-se em alguns centros de estudo.
70
	Recorde-se que numa tentativa de reerguer a cultura ocidental, no final do século VIII, Carlos
Magno (742-814) conseguiu reunir grande parte da Europa sob o seu domínio. Na tentativa
de fortalecer o Império executou uma reforma na educação, incumbindo Alcuíno (735-804 d.
C.), monge inglês formado na Escola de York, de planear o projeto de desenvolvimento escolar.
Deste modo, o autor inglês, que pretendia revitalizar o saber clássico, baseou os diversos
programas de estudo a partir das tradicionais sete artes liberais, que foram reorganizadas,
estabelecendo o ensino literário ou trivium, de que fazem parte a gramática, a retórica e a
dialética (a lógica), e o ensino científico ou quadrivium, constituído pela aritmética, pela
geometria, pela astronomia e pela música, sendo de notar o predomínio do ensino do trivium
em detrimento deste último. Em consequência da reforma em causa, restauraram-se algumas
escolas e instauraram-se outras que ficaram conhecidas como monacais, sob a responsabilidade
dos mosteiros, catedrais, junto às sedes dos bispados, e palatinas, junto às cortes.
71
	Santo Isidoro (560 – 636), arcebispo de Sevilha é um dos grandes responsáveis pela transmissão
da cultura clássica para a Idade Média. A obra que escreveu foi muito utilizada na Idade Média
e, ao que tudo parece indicar, foi escrita para uso dos alunos da escola de Sevilha, que ele
próprio dirigiu. É uma espécie de enciclopédia composta por vinte livros que constituem
uma visão do mundo da época. Cada um dos livros elucida as etimologias das palavras de
um determinado campo do saber, incluindo as artes liberais, dos quais se destacam o livro
I dedicado à gramática, em que o autor faz uma pequena reflexão da doutrina da gramática
tradicional, e o livro II, consagrado à retórica e à dialética. Este trabalho influenciou muito
um dos grandes nomes da ciência medieval, Tomás de Aquino (1227 – 1274), responsável pela
integração definitiva do aristotelismo na ciência.
72
	Recorde-se que o Cristianismo, desde o seu advento, cresceu de tal ordem que foi considerada
como religião universal, sendo reconhecida pelo imperador romano Teodósio, no ano de 391
d. C., como religião oficial, o mesmo acontecendo posteriormente com outros governantes de
outros povos. Este crescimento incrementou uma atividade missionária sem precedentes, no
sentido de converter ao cristianismo os não cristãos.
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fomentaram o desenvolvimento e a intensificação dos estudos
linguísticos, sobretudo de natureza prática, já que estavam ao serviço
da Igreja e visavam a evangelização dos povos. Procedeu-se, entre
outros aspetos, a traduções da Bíblia para latim, a traduções de alguns
textos do novo testamento para gótico e ao estabelecimento de alguns
alfabetos73.
A nível gramatical investiu-se fortemente no ensino da gramática
latina, visto que, como foi aludido, o latim era a língua oficial da igreja,
estando, por consequência, ao serviço da religião cristã. Os tratados
gramaticais desta época têm um carácter eminentemente prático,
pelo que estudam quase exclusivamente as regras em detrimento
da parte doutrinal e as reflexões metodológicas são praticamente
inexistentes (cf. Law apud SANTOS, 2005: 57). São gramáticas
elementares que constituem uma espécie de cópia da Ars minor de
Élio Donato, mas que «são informadas de paradigmas e exemplos
adicionais» (SANTOS, 2005: 57) que não procedem já das obras dos
grandes autores clássicos, mas das obras do Baixo Império ou da
Vulgata. São, em suma, gramáticas com propósitos pedagógicos que
se destinam ensinar a escrever, a ler e a falar corretamente o latim74,
de teor descritivo e normativo.
No que diz respeito ao ensino que se praticava na região
da Península Ibérica, que veio a constituir o território da nação
portuguesa, verificava-se que ele não era muito diferente daquele
outro praticado no restante mundo ocidental, cabendo ao clero a
exclusividade da missão de ensinar, na qual o ensino da gramática
detinha um papel de grande relevo. As escolas monásticas75 e as escolas
_________________________
73
	Começa a delinear-se a observação e o interesse pelas línguas que envolviam o mundo
românico: celtas, eslavas, germânicas, entre outras, abrindo caminho a outras realidades
linguísticas para além da língua grega e da língua latina, cujo desenvolvimento se traduzirá
nas primeiras gramáticas da língua vulgar. As primeiras gramáticas da língua vulgar datam já
do século VII d. C. e dizem respeito ao islandês.
74
	Nesta época foram escritas muitas gramáticas latinas, com finalidades didáticas, destacandose, a título de exemplo, as que Beda (672 – 735 d. C.), monge inglês que estabeleceu as bases da
Escola de York, e Alcuíno escreveram em Inglaterra no século VII e VIII, respetivamente.
75
	Estas escolas situavam-se nos mosteiros ou junto deles. Eram locais onde os monges ou
cenobitas faziam vida em comum, dedicando-se exclusivamente à vida religiosa e vivendo em
comunhão com a Ordem a quem pertenciam.
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episcopais76 eram os principais estabelecimentos de ensino77, sendo de
notar que as ordens religiosas mais importantes eram a Ordem dos
Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, cuja representação máxima
se traduziu no mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, e a ordem de
Cister, de origem francesa, de S. Bernardo, a quem pertenceu o
mosteiro de Alcobaça.
O ensino ministrado no mosteiro de Santa Cruz em Coimbra,
seguindo uma orientação geral análoga ao ensino da época, valorizava
os estudos teológicos, que eram antecedidos de um conjunto de
ensinamentos de carácter geral e enciclopédico que os alunos deviam
possuir, constituindo o trivium e o quadrivium – plano de estudos,
que, como já foi referido, tem as suas raízes no período áureo da ciência
alexandrina e, como se sabe, se destinava à educação do homem livre.
Nas disciplinas do trivium saliente-se que o estudo da gramática se
centrava no estudo das regras linguísticas da língua latina, fazendose também leituras de autores selecionados entre prosadores e poetas.
A nível da retórica executavam-se exercícios de redação que visavam
a preparação de um futuro cargo jurídico. Na dialética estudavase a lógica, exercitando-se os alunos nas disciplinas teológicas. Do
conjunto das disciplinas que faziam parte do quadrivium saliente-se
a aritmética, a música, a geometria e a astronomia que estavam na
base da preparação cultural e enciclopédica que eram exigidas para a
interpretação das passagens biblícas.
Os textos de apoio ao ensino eram extraídos dos códices que
pertenciam à biblioteca do próprio mosteiro. Rómulo de Carvalho
afirma que o códice número VIII, na série organizada por Rocha
Madahil, em 1927, contém cópias da Gramática Latina de Papias
_________________________
76
	Também chamadas escolas catedrais, estas escolas funcionavam numa dependência da casa
do bispo ou da catedral. Os alunos que frequentavam estas escolas eram jovens cujos pais os
ofereciam para a vida eclesiástica.
77
	Rómulo de Carvalho aventa que são raríssimas as notícias relativas à existência de escolas no
território que se viria a tornar na nação Portuguesa antes do século XI, portanto anteriores à
fundação da nação de Portugal. Apesar disso, o mesmo autor acredita que tenham existido
um número bastante significativo de estabelecimentos de ensino, tendo em conta o número
elevado de mosteiros, de igrejas e sés catedrais existentes nesta região (cf. CARVALHO, 2001:
16). Assim, relativamente às escolas episcopais, datam do século XI as primeiras notícias sobre
escolas na Sé de Braga e na Sé de Coimbra e nos princípios do século XII na Sé do Porto.
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(século II) com vocabulário anexo e uma alusão à Gramática de
Prisciano (século VI) que, segundo o autor, seriam utilizadas na
aula de gramática; o livro das Etimologias de Isidoro de Sevilha, que
se destinava ao ensino das disciplinas do quadrivium; entre outros
textos. Rómulo de Carvalho salienta, ainda, o facto de haver um
grande número de cópias do Saltério, espalhadas por vários códices,
que serviam sobretudo para o ensino da leitura (cf. CARVALHO,
2001: 22-23).
Relativamente ao método de ensino utilizado no mosteiro de
Santa Cruz seguiu-se a orientação didática de Hugo de São Vítor
(1096–1141), que valorizava a reunião de todos os conhecimentos
numa obra de carácter enciclopédico. Assim, à semelhança de Isidoro
de Sevilha, ele próprio elaborou uma obra nos mesmos moldes que
intitulou Didascalion, utilizada a partir de então pelos mestres de
Santa Cruz.
Por seu turno, o ensino praticado no mosteiro de Alcobaça,
exclusivamente teológico, era dedicado aos monges até ao ano de
1252, altura em que o abade Estêvão Martins impulsionou também o
estudo da gramática e da lógica, estendendo-os a indivíduos que não
faziam parte do mosteiro, o que implicou a passagem de instituição
privada a instituição pública deste estabelecimento de ensino. As
obras que serviam de apoio ao ensino encontravam-se à disposição
nos códices pertencentes à biblioteca do mosteiro, à semelhança
do mosteiro de Santa Cruz e de outros mosteiros espalhados pela
Europa Ocidental. Assim, Leite de Vasconcelos salienta o nome do
gramático Prisciano, que tanto influenciou o ensino até ao século XV,
e Alexandre de Villedieu (1170 – 1240 d. C.), autor em voga na Idade
Média (cf. VASCONCELOS, 1929: 861), do conjunto de obras de
autores consagrados às gramáticas, aos glossários e aos comentários
sobre os textos bíblicos dos grandes doutrinários medievais, de que
merecem realce Isidoro de Sevilha, Santo Agostinho, São Tomás de
Aquino e São Jerónimo.
O ensino praticado nas escolas episcopais, em território nacional,
era em tudo similar àquele praticado pelo mesmo tipo de escolas da
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Europa Ocidental. Os alunos começavam por se debruçar sobre o
Saltério, seguindo-se o estudo da gramática, da lógica e da retórica.
Posteriormente passavam para o estudo das disciplinas do quadrivium,
ou seja, obedeciam ao mesmo tipo de ensino praticado nas escolas
monásticas, pelo que utilizavam o mesmo leque bibliográfico para
apoio ao ensino78. No decurso do século XII, porém, estas escolas
abriram as suas portas aos alunos que não pretendiam seguir uma
vida eclesiástica.
É também a partir do século XII79, período da filosofia
escolástica80, que se começa a vislumbrar, nos estudos linguísticos,
alguns sinais de uma mudança no que concerne aos estudos
gramaticais em particular, fruto da relação que se vinha estreitando
entre a gramática e a lógica (cf. SANTOS, 2005: 67), cuja influência
desta última na gramática se fez sentir tanto ao nível da própria
doutrina, como no plano metodológico.
A par das obras gramaticais de cariz, predominantemente,
pedagógico e de carácter normativo81, que continuaram a basear
as suas ideias nos trabalhos latinos considerados canónicos: a ars
grammatica de Donato e as Institutiones Grammatice de Prisciano,
cuja representação máxima se atribui ao manual de língua latina,
Doctrinale Puerorum82, do francês Alexandre de Villedieu,
_________________________
78
A par das escolas episcopais, existiram ainda outro tipo de escolas análogas, que funcionavam
nas Colegiadas, do latim collegium, que funcionavam nas igrejas, das quais se destaca a de
Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, e escolas paroquiais.
79
	O século XII marca o início do que podemos entender como segunda parte da Idade Média.
Época conhecida pelo florescimento da literatura e da arquitetura medievais, para além da
subordinação de todas as atividades culturais e das investigações intelectuais ao estudo da fé.
80
A escolástica, que subordinou a filosofia aristotélica à religião cristã, foi um sistema filosófico
que procurou unir todos os ramos do saber.
81
	Esparza Torres sustenta que os gramáticos medievais separaram duas componentes da arte
gramatical: a parte descritiva e normativa e a parte conceptual. Consequentemente encontrámos
obras que se dedicam à exposição de paradigmas e normas e outras que especulam e analisam
os mecanismos da linguagem (cf. ESPARZA TORRES, 1995: 28).
82
	São do século XIII as gramáticas pedagógicas versificadas «qui seront populaires dans
l’ensemble des universités européennes jusqu’au XV siècle, le Doctrinale d’Alexandre de
Villedieu, vers 1199 (…) et le Graecismus d’Evrard de Béthune, vers 1210» (LIBERA e ROSIER,
1992, 118). A primeira destas, tal como outras, foi escrita em hexâmetros latinos, possuindo um
total de 2645 versos, sendo reeditada centenas de vezes até ao século XVI. Villedieu baseia-se já
no latim medieval, apesar de, em linhas gerais, seguir os autores do latim clássico, sobretudo
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produziram-se, também, obras de teor essencialmente especulativo83,
de base filosófica, que foram muito além do exigido para o ensino do
latim. Nestas obras, os conceitos gramaticais teóricos passaram a ser
matéria de discussão filosófica «dans le cadre, quasi exclusif, fourni
par les Institutions grammaticales de Priscien, complétées par la
troisième partie de l’Ars maior de Donat ou Barbarismus» (LIBERA e
ROSIER, 1992: 115-116).
Com efeito, a partir do século XII época em que já se conhecia
e se traduzia a obra de Aristóteles84 para latim, sob a égide de
Tomás de Aquino, intensificou-se o papel da lógica no ensino
que, progressivamente, foi ganhando terreno aos autores clássicos
e à gramática (cf. SANTOS, 2005: 64). Este facto fez com que a
_________________________
Prisciano. Assim, o autor francês «adapta o ensino gramatical às regras lógicas, e acentua (…) o
caminho que, desde Prisciano até Port-Royal, irá consagrar a subordinação do estudo linguístico
aos princípios lógicos. Dentro desta ótica lógica, é necessário que o gramático privilegie, no seu
estudo, a descrição das relações entre os termos. Trata-se essencialmente da ordem das palavras
e da forma das palavras. A ordem determina o valor lógico» (KRISTEVA, 2003: 143). Assim,
apesar do seu carácter predominantemente normativo, no qual predominam as regras e os
paradigmas, este tratado aborda também as novas preocupações especulativas dos gramáticos.
Por outro lado, é uma gramática que se destina aos estudantes que aprendem o latim como
língua de escola, não tendo já contacto com esta como língua de berço ou como língua de
comunicação generalizada. Trata-se de um público que tem um contacto muito peculiar com
as línguas românicas, que, neste período, estão a iniciar o seu processo de codificação escrita.
Este período de invenção escritural, que abrange todos os povos da Europa, é importante não
só pelo facto de se começar a tomar consciência da língua como atributo nacional e garantia
da sua independência política, mas também é importante num plano estritamente linguístico
pelo facto de se começar a dar alguma atenção aos aspetos fonéticos e gramaticais das línguas
em questão (cf. SILVA, 1996: 22). Aliás, teríamos de recuar alguns séculos antes, se quiséssemos
estabelecer uma linha temporal que balizasse o interesse pelas línguas não latinas. Com efeito,
as gramáticas dedicadas a estas línguas datam do século VII para o islandês, do século X para
o anglo-saxão e para o basco e do século XII para o irlandês.
83
	R. H. Robins afirma que «la gramática especulativa fue el resultado de la integración de la
descripción gramatical del latín hecha por Prisciano y Donato en el sistema de la filosofía
escolástica» (ROBINS, 1992: 93). No entanto, ainda que estas obras fossem extremamente
importantes do ponto de vista pedagógico, eram consideradas muito básicas e com explicações
insuficientes, uma vez que se limitavam apenas à descrição do latim, apresentando-se como
crítica mais comum, sobretudo a Prisciano, o facto de não justificar, por exemplo, a teoria
inerente aos elementos e categorias que empregava (cf. ROBINS, 1992: 94).
84
	Com a invasão do Império Oriental e a tomada de Constantinopla em 1204, pela quarta cruzada,
houve um crescente interesse pelas fontes gregas da filosofia aristotélica. O conhecimento
progressivo da lógica aristotélica leva ao desenvolvimento do estudo da gramática com base na
lógica, sendo este estudo aplicado a Donato e Prisciano.
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língua e a gramática passassem a ser auxiliares da lógica, uma vez
que proporcionavam a análise do fenómeno universal – o modo
de conhecer. Em consequência, a gramática85 foi-se modificando
no sentido de se transformar numa investigação cada vez mais
especulativa, conduzindo à produção de obras que já não eram
simples gramáticas, mas autênticas exposições de teorias, cuja
essência constituía uma verdadeira ciência da linguagem, baseada na
lógica aristotélica. Paralelamente circulava a ideia de que somente o
filósofo era capaz de descobrir a verdadeira gramática, cabendo-lhe a
tarefa de descobrir a sua base teórica.
Nesta perspetiva, os gramáticos especulativos conceberam a
linguagem como um espelho que refletia a verdade das coisas, ideia
central da reflexão sobre a linguagem que remonta a Platão, que
via a língua como um meio intermediário entre o pensamento e a
realidade. A conceção da linguagem como um sistema de significação
é o ponto mais importante da especulação medieval que irá «preparar
a lógica de Port-Royal e (…) [anunciar] os debates modernos sobre
o signo» (KRISTEVA, 2003: 141). Este ponto de vista faz com que
estes autores deem uma atenção considerável à significação, isto é,
à relação semântica entre as designações e os objetos designados –
modi significandi86.
Por outro lado, considerava-se que a gramática era uma ciência, já
que este termo se «aplicava a qualquer área cujos dados pudessem ser
descritos e para os quais se encontrassem regras universais, a partir
_________________________
85
A este respeito, Alain de Libera e Irene Rosier aventam que as mudanças que se fizeram sentir
no pensamento linguístico, a partir do século XII, constituem um conjunto complexo de novas
interações entre a lógica e a gramática e a própria teologia (cf. LIBERA e ROSIER, 1992: 116).
86
	Convém não esquecer que o termo modista é atribuído apenas aos tratados que usavam a
noção de modo de significar como um termo técnico, procurando, através dele, estabelecer
os fundamentos ontológicos ou modi essendi e psicológicos ou modi intelligendi. Daqui a
designação de modistas. Estes autores constituem um grupo de importância relevante no
conjunto dos pensadores especulativos. Trata-se de uma corrente que se desenvolveu num
período relativamente curto, entre 1270 e 1320, cuja primeira geração representava um
grupo de modistas dinamarqueses, a segunda geração era constituída, na sua maioria, por
comentadores dos trabalhos da primeira geração e, uma terceira geração, que, não tendo
contacto com dois grupos anteriores, parece ter dado uma contribuição fundamental à teoria
proposta pelos modistas. Ora, de acordo com Maria Helena Santos Pessoa, é precisamente com
os modistas que a logicização da gramática atinge o seu clímax (cf. SANTOS, 2005: 70).
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das quais se explicassem as causas subjacentes aos efeitos produzidos
(…) pelo que também se podia aplicar ao campo da actividade
intelectual, e, consequentemente, ao da actividade linguística»87
(SANTOS, 2005: 66).
Os gramáticos especulativos interessaram-se pelo que era
comum às diversas línguas, já que consideravam que numa dada
língua havia aspetos que eram próprios e individuais, mas outros
eram comuns a várias línguas, pois todas expressavam o conteúdo do
pensamento humano através das palavras. Assim, embora tivessem
como base o estudo do latim, que era considerado como língua
_________________________
87
	Com efeito, a gramática passou a ser concebida como uma disciplina científica, fundada em
princípios que diziam respeito a assuntos universais e inteligíveis. No entanto, Santos Pessoa
aventa que este conceito de ciência só foi aplicado à gramática, a partir do século XIII, com
o sucessor de S. Domingos, o mestre dominicano Jordan da Saxónia (1150 – 1237), daqui
resultando o facto de a gramática se traduzir num mesmo objeto de estudo para o gramático
e para o lógico. Apesar disso, existia uma separação muito clara dos dois domínios de estudo,
no entendimento de gramática por parte dos modistas, visto que enquanto a lógica se ocupava
da significação, ou seja, da palavra, encarada como unidade mínima significativa de estudo, a
gramática ocupava-se da consignificação, da parte do discurso, entendida como construtível,
ou seja, como unidade mínima de construção (cf. SANTOS, 2005: 71). No entanto, a mesma
autora chama a atenção para o facto de os dois domínios em questão poderem entrelaçarse, pois, se ao gramático modista interessa o facto de todos os elementos que integram uma
construção terem o estatuto de construtíveis, sendo encarados como tendo sido dotados à priori
de modos de significar, é já do domínio da lógica verificar a maneira de como esses construtíveis
significam. Por fim, Santos Pessoa alerta para a ambiguidade das noções de palavra, e de modo
de significar. Com efeito, se em teoria a noção de palavra é o correlato de “coisa”, enquanto
parte do discurso (incluindo cada uma das suas espécies ou acidentes se os houver) é o
correlato de “propriedade da coisa”, na prática a palavra, não raro, significa voz/significado/
modos de significar, enquanto a designação de parte do discurso tem um duplo significado:
seja enquanto constituinte de uma oratio particular (ao que apelidamos pragmaticamente, na
perspectiva atual, de enunciado), seja enquanto categoria gramatical abstracta. Por seu turno
a noção de modo de significar é, em simultâneo, um conceito teórico que se aplica quer à
definição dos construtíveis quer às regras de construção, ao mesmo tempo que é uma entidade
real o correlato vocal de uma propriedade das coisas. Assim, se compararmos esse estado das
coisas, segundo o entendimento dos modistas, com a teoria linguística de Saussure e com o
desenvolvimento teórico de Chomsky, verificamos que são as diversas aceções de conceitoschave que são responsáveis pela validade de cada uma das teorias propostas, pois se Saussure
entende que o signo é, ao mesmo tempo, um conceito teórico, um princípio classificatório e
uma entidade real, que faz parte da língua, Chomsky considera que a gramática da língua é,
em simultâneo, o modelo teórico construído pelo gramático e uma entidade real e psicológica
(cf. SANTOS, 2005: 71-72).
88
	Os gramáticos especulativos entendiam que o latim era uma língua universal, porque era
considerada a língua mais perfeita, à semelhança do que tinha acontecido com o grego. Desta
forma, durante a Idade Média, a análise linguística canalizava a sua abordagem para o latim.
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universal88, valorizaram também o que era semelhante às diferentes
línguas, com o intuito de estabelecer regras gerais, que pudessem ser
aplicadas a todas elas, visando a constituição de uma gramática geral,
afirmando que as diferenças entre as línguas eram meras variações
acidentais. Por esta razão, alicerçaram as suas análises em exemplos
inventados, precisamente por poderem ser aplicados a qualquer
língua, e encararam as regras gramaticais89 como independentes
relativamente à expressão particular de uma dada língua.
Em consequência, como já aludimos, os gramáticos têm agora
de fazer uma distinção entre a gramática considerada tradicional e
a gramática especulativa. Sendo dedicada, em primeira instância,
aos usos particulares, à ordem variável e ao contingente, a gramática
tradicional, à qual chamam também gramática positiva, prática
ou usual, não pode ser considerada uma ciência, é uma arte (cf.
SANTOS, 2005: 68). Pelo contrário, a gramática especulativa, regular
ou teórica pode ser científica, na medida em que, a partir dos assuntos
que abrangem o seu campo de análise, se podem estabelecer regras
gerais90. Aliás, à semelhança de Esparza Torres (vide supra n81) e
Ramón Sarmiento (cf. SARMIENTO, 1997: 49), entre outros autores,
também Grondeux alerta para o facto de a distinção conceptual entre
gramática normativa e gramática especulativa datar já do século XII,
embora tais designações possam não ter chegado a ser utilizadas (cf.
Grondeux apud SANTOS, 2005: 68).
_________________________
89
	Na verdade, as regras de formação das frases são consideradas universais – os modos de
significar permitem constituir as unidades linguísticas e explicar a sua construção.
90
	Tomás de Erfurt, diretor de uma escola de gramática e de lógica, cuja obra Novi modi
significandi ou Grammatica speculativa (cerca de 1300), é a máxima autoridade no concernente
à doutrina gramatical dos modistas, entende a gramática como «a ciência de bem escrever,
de entender bem o bem escrito, de unir bem o bem entendido, de pronunciar bem o bem
unido» (Opera omnia, trad. Port. Apud TORRES, 1998: 26-27). A este respeito Amadeu Torres
chama a atenção para autores anteriores a Erfurt, que consideravam a gramática como uma
ciência do falar e do escrever corretos, tendo em conta os bons autores nunca se terem apoiado
numa perspetivação epistémica, pelo contrário mantiveram-se sempre numa perspetiva
técnico-prática. Assim, Amadeu Torres aventa que a gramática, enquanto ciência ou enquanto
sistematização global descritivo-explicativa e crítica de um idioma, teria ainda de esperar pelos
conhecimentos adquiridos quer pela lógica quer pela filologia ou ainda pela linguística (cf.
TORRES 1998: 26).
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Apesar desta diferença conceptual, Costa Almeida defende que
os conteúdos abordados, quer pelas gramáticas normativas quer
pelas gramáticas especulativas, se centravam basicamente na análise
da littera, da syllaba, da dictio e da oratio, constituindo, na realidade,
as quatro secções adiantadas por Prisciano91, que se tornaram,
posteriormente, designações universais, ficando conhecidas como
orthographia, prosodia, etymologia e diasyntética, assistindo-se, em
simultâneo, à passagem da análise centrada na palavra para a análise
da frase (cf. ALMEIDA, 2001: 80).
Cumpre dizer, entretanto, que sendo os modistas os principais
responsáveis pela introdução de uma série de designações que
enriqueceram significativamente a metalinguagem da gramática,
sobretudo no campo teórico e terminológico, praticamente não
apresentaram nenhum aspeto que contribuísse para alterar os
conceitos apresentados pelas obras paradigmáticas que seguiram
(cf. ROBINS, 1988: 61). A nivel morfológico, mantiveram «intactos
casi todos los detalles de la morfología latina de Prisciano, incluso
en las subdivisiones de las clases de palabras» (ROBINS, 1992: 99).
Porém, da análise das diferentes definições das classes de palavras,
apresentadas por estes teóricos, podemos depreender que os aspetos
formais foram relegados para um plano inferior, sendo substituídos
pelos valores semânticos, denotando-se, como já foi referido, uma
subjugação às categorias aristotélicas do ser.
A partir da segunda metade do século XIII, a gramática passa a
ser encarada como uma ciência92 universal, sendo Rober Kilwardby
(1215-1279) e Roger Bacon (1214-1294) dois dos expoentes máximos
deste período, que da utilização sistemática que fazem do conceito de
modo de significar ressalta o facto de o aplicarem quer à descrição das
partes do discurso quer à construção e à correção dos enunciados.
Ora, se a preocupação primordial dos modistas se centrou na
_________________________
91
	Convém referir que até ao século XII a gramática abarcava um conjunto de saberes muito
vasto, tendo, por isso mesmo, um carácter enciclopédico, apesar de centrar o seu estudo nas
partes orationis (cf. ALMEIDA, 2001: 80).
92
A gramática, entendida como uma ciência, coloca a ratio num lugar cimeiro e as especulações
sobre a língua fazem-se sobretudo pelos teólogos e pelos filósofos.
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atribuição de distintas definições semânticas às diferentes classes de
palavras, foi sobretudo a intrínseca relação que estabeleceram entre
a gramática e a lógica que levou à valorização progressiva do papel
da sintaxe93 nos estudos gramaticais, sendo de notar que o sistema
sintático elaborado pelos modistas lhes permitiu definir com maior
exatidão a função essencial das classes de palavras94 e redefini-las com
mais precisão, assumindo uma posição de relevo a distinção entre
nome substantivo e nome adjetivo, apontando para a independência
sintática do primeiro em contraste com a dependência sintática do
segundo.
O século XIII, século da fundação das universidades95 na Europa
Ocidental, constitui, também, o período histórico a partir do qual se
começou a estudar empiricamente o português, quer a nível da língua
quer a nível da literatura96, numa época em que o nosso país já se
_________________________
93
	Esta consciencialização traduziu-se na elaboração, a partir do século XII, das primeiras obras
dedicadas exclusivamente à sintaxe (cf. SANTOS, 2005: 67) Aliás, esta componente tornou-se,
para muitos autores, a parte central da gramática.
94
	Tal como nas descrições sintáticas apresentadas pelos autores anteriores aos modistas, estes
continuaram a considerar fundamental as construções constituídas pelo nome e pelo verbo,
atribuindo também ao sujeito e predicado os termos essenciais do período simples. Além
disso, reconheceram a existência de relações sintáticas numa frase que vão para lá das simples
relações de concordância, elaborando «uma teoria rigorosa e coerente sobre a estrutura da
frase e análise sintática, teoria que atinge níveis estruturais mais profundos do que aqueles
relacionados com as categorias morfológicas das palavras variáveis da gramática latina de
Prisciano» (ROBINS, 1988: 69).
95
	O século XIII constituiu a época áurea da criação das universidades. Datam deste século a
criação de um número significativo de universidades europeias, das quais se destacam, entre
outras, as de Bolonha, Paris, Montpellier, Pádua, Nápoles, Roma, Toulouse, Salamanca,
Valladolid, Sevilha, Oxford, Cambridge e, mais tarde, Lisboa. De acordo com Rómulo de
Carvalho, esta última, que teria a designação de ‘estudo-geral’ teria começado a funcionar
com três faculdades, a saber: artes, direito e medicina, das quais a primeira só funcionaria
para algumas disciplinas: gramática, lógica e música (cf. CARVALHO, 2001, 57). A nível de
método de ensino e a nível de autores estudados, a universidade de Lisboa seguia os mesmos
modelos das restantes universidades europeias. Por outro lado, era frequentada, quer a nível
de professores, quer a nível de alunos por indivíduos a quem lhes foram concedidos privilégios
tanto do rei, como do papa.
96
	Ora, convém não olvidar que, nesta época, a língua oficial continuava a ser o latim, sendo
ensinada em todo o reino cristão com o apoio das grandes autoridades: Prisciano, Pápias (século
XI), Isidoro de Sevilha, entre os mais conceituados. No entanto, verificou-se uma intensificação
dos estudos gramaticais com a criação da universidade de Lisboa. Paralelamente, verifica-se
também o incremento da produção literária em prosa, sobretudo no mosteiro de Alcobaça,
onde se produzem traduções do latim para o português de textos de teor religioso.
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encontrava na fase final da definição das suas fronteiras, coincidindo
também com período da poesia trovadoresca97 e em que D. Dinis irá
decretar o uso da língua portuguesa em todos os documentos oficiais
e privados, «nascendo, então, a historiografia em língua portuguesa»
(SANTOS, 2005: 73).
Deste modo, o fim da Idade Média surge como um marco
novo em relação às reflexões sobre a linguagem. De facto, à defesa
e aos louvores atribuídos às línguas nacionais, que se faziam sentir
progressivamente desde o início do século X, junta-se a necessidade
da elaboração de gramáticas que respondam às necessidades das
novas línguas. A resposta a esta preocupação fez-se sentir quase de
imediato, traduzindo-se em múltiplas gramáticas sobre o vulgar, ou
que, sendo dedicadas ao latim, a reflexão era feita em língua vulgar,
datando do século XIV, entre nós, a publicação, por um anónimo, de
uma gramática sobre a língua latina cuja reflexão se fez em português,
constituindo, consequentemente, o primeiro texto em português
sobre uma língua. Este facto estabelece o primeiro aportuguesamento
sistemático de toda a terminologia da gramática (cf. SANTOS, 2005:
74). Assim, assiste-se a uma mudança de perspetiva no estudo da
linguagem, mormente da gramática, uma vez que o «Renascimento
orienta definitivamente o interesse linguístico para o estudo das
línguas modernas. O latim continua a ser o molde segundo o qual
todos os outros idiomas são pensados, mas já não é o único, e além
disso a teoria que é estabelecida a partir dele sofre consideráveis
modificações para poder adaptar-se às especificidades das línguas
vulgares» (KRISTEVA, 2003: 149).
Cumpre assinalar, entretanto, que a par do estudo das línguas
latina e vulgar, há também um interesse cada vez mais significativo pelo
estudo das línguas exóticas, com as quais os europeus contactaram
na época dos Descobrimentos, o que fez com que o Renascimento
fosse «marcado profundamente pelo facto de a língua começar a ser
_________________________
97
	De origem provençal, atribui-se ao reinado de D. Afonso III (1245-1279) e ao período de D.
Dinis (1279-1325) a época charneira da poesia trovadoresca.
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trabalhada de modo generalizado como objeto de ensino» (SILVA,
1996: 22)98.
Neste novo contexto, a teoria gramatical dos modistas é olhada
com alguma indiferença, havendo, por isso, um desinteresse
progressivo pela parte especulativa da gramática que na opinião de
alguns autores se justifica pela necessidade de elaborar obras mais ou
menos extensas, mas cuja principal missão se reduzia à instrução dos
alunos de uma forma mais clara e eficaz. Daí o progressivo abandono
das especulações que caracterizaram grande parte dos interesses
gramaticais da Idade Média99.
Ora, com uma nítida pretensão pedagógica, as gramáticas
pretendem responder, de uma forma ordenada, às necessidades
reais das línguas vulgares. Neste contexto, os gramáticos deste
período colocam algumas interrogações à utilidade dos argumentos
fundamentados na lógica para a explicação dos preceitos gramaticais,
quando estes eram já justificados com o recurso aos autores mais
conceituados, «não obstante se verifique que os gramáticos humanistas
não abandonem completamente» a «metateoria modista» (SANTOS,
2005: 74).
No entanto, tendo em conta o cariz eminentemente prático100,
com uma finalidade essencialmente pedagógica, que se pautava pela
_________________________
98
Luce Giard afirma a este respeito que «L’Europe de la Renaissance est bruissant de discours
sur la langue et les langues. A leur propos, son désir de savoir paraît sans limites, elle s’instruit
des langues sacrées (latin, grec, hébreu) qui ont façonné son passé, dont elle a hérité ses textes
de référence ; elle étudie les vernaculaires qui rythment la vie commune, elle s’enquiert des
mystérieux idiomes d’au-delà des mers dont les récits de voyage lui apportent les échos vénus
d’Amérique, d’Afrique et d’Asie» (GIARD, 1992, 206).
99
	Na realidade «los gramáticos (…) como reacción en contra del universalismo medieval, tuvieron
que realizar un esfuerzo enorme por eliminar de las artes las discusiones metafísicas, lograron
urdir, por el contrario, un conjunto de doctrinas específicas que condujeron indefectiblemente
hacia la autonomía disciplinar de la gramática» (SARMIENTO, 1997, 42). Apesar desta posição,
cumpre referir que os conceitos teoréticos dos modistas se mantiveram como modelos até ao
século XVI em toda a Europa. A nível da Península Ibérica a gramática pré-humanística de
Juan Prestana gozava ainda de algum prestígio, apesar dos trabalhos gramaticais elaborados
por António de Nebrija (1444-1522) (cf. Percival apud SANTOS, 2005: 74).
100
Além da finalidade pedagógica, este carácter eminentemente prático prende-se essencialmente
com a necessidade de responder a urgências comerciais, missionárias e diplomáticas, entre
outras.
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procura de clareza, sistematização e eficácia, as primeiras gramáticas
humanistas101 pugnaram pela eliminação de toda a terminologia lógica,
que submetia todas as regras gramaticais aos raciocínios escolásticos
que tinham por base a lógica aristotélica. Em consequência, as obras
gramaticais produzidas sob a égide humanista possuíam um carácter
eminentemente normativo102, denotando-se uma quase ausência de
reflexão sobre a linguagem, ao mesmo tempo que se verifica uma
especificação nos conteúdos abordados103, assumindo importância
relevante o facto de estes tratados se basearem tanto nas gramáticas
modistas como nas gramáticas normativas medievais104.
Apesar desta assimilação, a gramática era encarada, apenas,
como um instrumento que estava ao serviço do estudo dos grandes
autores clássicos e não como um conjunto de conhecimentos
enciclopédicos e universais como até aí se preconizava, «sendo pouco
clara a fronteira entre grammatica positiva (gramática normativa) e
grammatica speculativa» (SANTOS, 2005: 75), destacando-se o seu
carácter eminentemente empírico105. Apesar disso, saliente-se que
_________________________
101
	Recordemos as afirmações de Aldo Scaglione, «um manual medieval era o instrumento do
professor dirigido à preparação de futuros professores, de leitura complexa mesmo que o
assunto fosse, em algum sentido, elementar. Ao contrário, o manual humanista era para o
estudante, pelo que será necessariamente mais fácil de ler, ao mesmo tempo que o estudante
era alvo de uma pedagogia que o considerava mais como um futuro cidadão do que futuro
professor ou académico profissional» (Scaglione Apud ASSUNÇÃOc, 1997: 60).
102
	Neste contexto, os humanistas pretendem transformar as explicações gramaticais em regras
simples, apoiando as suas explicações em razões de carácter filológico.
103
	Com efeito, neste período assistimos à produção de obras direcionadas para assuntos
específicos, como, por exemplo, dedicadas aos verbos impessoais, às figuras da sintaxe, às
conjunções, entre outros, conteúdos.
104
A este propósito, Pessoa Santos chama a atenção para o facto de «os manuais representativos
da grammatica positiva, Doctrinale puerorum e Graecismus, s[erem] mesmo recomendados
pelos estatutos universitários europeus, que, até aí, haviam consignado, apenas, o estudo de
Priscianus maior, de Priscianus minor e de De barbarismo de Donato» (SANTOS, 2005, 75).
105
	Tendo como principal preocupação as necessidades pedagógicas, os gramáticos renascentistas
põem em causa o valor do raciocínio, ao afirmar que não se deve explicar a razão de tudo,
optando pelo recurso ao uso e às estruturas formais como justificação para as suas opções.
Nesta sequência, os estudos sobre a língua são canalizados para um empirismo em que o
gramático se socorre do uso, relegando o estudo teórico para um plano secundário. De acordo
com estes autores, a gramática é a disciplina que exige menos razão e mais observação. No
entanto, verificamos que os processos pedagógicos implementados por estes gramáticos se irão
apoiar num certo formalismo. Assim, como observa Júlia Kristeva, estas gramáticas empiristas
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os gramáticos que se dedicaram ao vernáculo tiveram de fazer uma
adequação das línguas em estudo aos paradigmas do latim, uma vez
que, sendo pioneiros no trabalho que estavam a desenvolver, não
tinham qualquer suporte a nível teorético desses mesmos idiomas,
socorrendo-se, por essa razão, dos estudos que já haviam sido
realizados em outras línguas, mormente o latim.
Entretanto, também a nível da língua latina, os humanistas
renascentistas começam a produzir os seus próprios tratados
gramaticais106, que irão circular em simultâneo com as obras de
_________________________
são, também, e, sobretudo, autênticas morfologias, visto que, ao estudarem “em situação” os
elementos constituintes de uma dada proposição, os gramáticos estabelecem as coordenadas
formais dessa situação. Em consequência, a ordem das palavras e a as relações de regência
transformam-se em estruturas frásicas, para as quais se tenta encontrar o equivalente em
relações lógicas. No século XVI assiste-se à produção de muitas obras deste tipo (cf. KRISTEVA,
2003: 152). Convém, entretanto, não esquecer que antes do século XVI, as gramáticas são apenas
gramáticas descritivas, cujas finalidades pedagógicas afastam por completo qualquer filiação
às especulações sobre a linguagem, visando, acima de tudo, fixar o uso, que era ditado pelos
autores clássicos. No entanto, com a chegada do século XVI, este tipo de gramáticas descritivas
começa a ser considerado insuficiente para explicar as manifestações da língua. Os gramáticos
começam a sentir necessidade de encontrar um método que explique todas essas múltiplas
manifestações de uma língua. Trata-se de um método especulativo que, não tendo muito a ver
com as especulações filosóficas que marcaram a época medieval, pretende explicar as razões
das manifestações linguísticas de uma língua, baseadas na observação, surgindo os gramáticos
racionalistas. Deste facto surgiram obras que trataram temáticas que tinham sido esquecidas
na Idade Média, sobretudo a da universalidade de alguns factos gramaticais, ao mesmo tempo
que há a preocupação em apresentar-se a língua como um sistema coerente que valide o
corpus dos autores. Estes gramáticos conciliam duas correntes que até então tinham seguido
caminhos distintos: a tradição filológica, visto que continuam a basear-se nos autores clássicos,
e a tradição lógica, embora revitalizada. Deste modo, apoiando-se num método de observação
que baseia as suas teorias na análise dos textos antigos, provocando uma transformação
no delineamento dos critérios de investigação, estes gramáticos, sem esquecer o carácter
didático da gramática, colocaram a ratio num lugar cimeiro, transformando-se nos primeiros
gramáticos racionalistas que abrirão caminho à gramática de Port-Royal. É precisamente este
perfil que encontramos nos renascentistas Escalígero (1484-1558) e Francisco Sánchez (15231600), entre outros. No entanto, o humanista francês Petrus Ramus, (1515-1572), autor de La
dialectique (1555), La gramere (1562) e La grammaire (1572), entre outras, é considerado o
expoente máximo da gramática formalista do século XVI. Na realidade, este autor destaca-se
sobretudo pela «introdução de princípios formais e não semânticos ou lógicos para distinguir
as partes do discurso» (SILVA, 1996: 24).
106
	Tal como nas produções gramaticais que se debruçam sobre o vulgar, também nas gramáticas
latinas há uma preocupação dos autores em se afastarem do logicismo gramatical que
caracterizou a Idade Média.
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Donato, Prisciano e Villedieu, apesar de estas serem cada vez menos
utilizadas na época em questão.
Assim, é ao italiano Guarino Veronese (1370-1460) que se deve
a elaboração da primeira obra gramatical a Regulae Grammaticales,
com fins predominantemente pedagógicos que visavam a escrita e
a leitura corretas do latim. Para além de um conjunto de pequenos
capítulos sobre uma variedade de tópicos de cariz morfológico, esta
obra contém, também, uma parte dedicada à sintaxe, que irá ser
mais tarde desenvolvida por Niccolò Perotti (1429-1480) na obra
Rudimenta grammatices107.
Deve-se, no entanto, ao humanista António de Nebrija108 a
elaboração da obra gramatical latina que mais tempo permaneceu
em uso durante o século XV e que marcou «uma época na história
do humanismo espanhol e uma nova etapa na cultura desse país»109
_________________________
107
A primeira parte desta obra é dedicada à morfologia, a segunda à sintaxe e a terceira a um
tratado de composição epistolar.
108
	Uma das personalidades mais significativas do Renascimento, António Martínez de Cala e
Xarana, com o pseudónimo de Élio António de Nebrija, nasceu em Espanha (perto de Sevilha),
possivelmente entre os anos de 1441 e 1444. Ilustre humanista, depois de uma preparação
de base que passou pelo estudo da gramática e da lógica, foi, com quinze anos, estudar para
Sevilha, onde aprendeu, durante cinco anos, matemática, filosofia natural e moral. Indo,
depois, estudar para a Universidade de Bolonha, com os grandes mestres humanistas, com os
quais aprofundou os seus conhecimentos de latim, segundo os novos conceitos humanistas.
Autor polígrafo dedicou-se a várias áreas do saber, destacando-se na literatura grega e latina,
na lexicografia e gramática latina e castelhana, no direito civil, nas crónicas históricas, na
poesia e na exegese da bíblia e na retórica. Regressa a Espanha, ficando ao serviço do Arcebispo
de Sevilha, D. Alonso da Fonseca, durante três anos. Em 1475, vai viver para Salamanca,
onde irá lecionar poesia e oratória na Universidade desta cidade (cf. FERNANDES, 2002:
181). Devido a dificuldades económicas, teve de lecionar latim pela Doctrinale de Villedieu
e pela gramática de Prastana. No entanto, «obtiene licencia por un año, lo que le permitió
graduarse de maestro y trabajar de firme en sus Introductiones Latinae, que vieron la luz en
1481» (Gil apud FERNANDES, 2002: 181), este aspecto torna-o responsável pela introdução da
imprensa em Espanha. Após vários anos de leccionação, abandona, em 1487, Salamanca e vai
viver novamente para Sevilha, voltando posteriormente a Salamanca, no ano de 1505. É depois
convidado pelo rei a exercer a função de cronista oficial do reino. Morre no ano de 1522, em
Alcalá de Henares.
109
	Nebrija considera que a gramática é a arma através da qual se podia combater a ignorância
relativa às ciências, visto que estas se pautam por um ensino tradicional, que classifica de
bárbaro, em que predominam as tradições estéreis. Com efeito, Nebrija considera que sem
a gramática, independentemente do tempo ou do lugar, não é possível ler, escrever ou falar
com alguém. Assim, o ensino desta disciplina é fundamental. Ora, é precisamente esta
ideia da defesa do ensino da língua, tornando-a em objeto de estudo generalizado, uma das
características da linguística do Renascimento.
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(FERNANDES, 2002: 183). Com efeito, este autor não foi apenas um
dos responsáveis pela introdução do humanismo renascentista no
país vizinho, mas foi também o renovador de todo o ensino latino
em Espanha, seguindo os novos modelos didáticos que se baseavam
no espírito humanista.
Na tentativa de romper com o ensino tradicional, tanto em
Espanha como no resto do mundo ocidental, Nebrija escreveu uma
gramática latina que aparece para dar resposta a um repto, feito
pelos reis do seu país, a todos os professores universitários para a
necessidade de se elaborar um manual gramatical de latim que
respondesse às necessidades dos alunos dos diferentes graus de
ensino. O autor nebricense escreve a primeira de várias edições110 das
Introductiones Latinae, que veio a lume no ano de 1481111.
Esta obra é um manual escolar112, organizado por cadernos,
num total de 108 páginas, que não se encontram paginadas na
edição de 1481, e cujo objetivo principal é «proporcionar el mínimo
utillaje teórico imprescindible para leer a los grandes meastros de
las antiguas» (Rico apud FERNANDES, 2002: 188)113, destinado
ao ensino da língua latina, que se baseia no latim literário clássico,
_________________________
110
As edições que iam surgindo eram acompanhadas de uma redação distinta da edição anterior.
De facto, Nebrija ia ampliando e modificando o seu texto original à medida que as novas
edições iam surgindo. Assim, à primeira versão correspondem três edições que, além da do
ano de 1481, dizem respeito aos anos subsequentes 1482 e 1483, respetivamente. Da segunda
redação vieram a lume cinco edições, sendo a segunda das quais uma edição bilingue em latim
e castelhano, no ano de 1486, versão esta que veio ao encontro do ensejo lançado pela rainha
de Espanha. No entanto, esta edição bilingue parece não ter agradado ao próprio autor, pois,
além da rapidez com que foi elaborada, parece que o próprio autor se sente mais intérprete do
que propriamente autor (cf. FERNANDES, 2002: 183).
111
	O êxito alcançado por esta gramática estendeu-se a toda a Espanha e, nos finais do século XVI,
era famosa em Itália, em França e em Inglaterra.
112
	Recordemos as palavras de Cármen Codoñer a este respeito, «en su intento por aplicar una
nova ratio a la enseñanza del idioma ha creado un método afín, en muchos aspectos, a las
gramáticas medievales. (…) Su idea del ars grammatica como ars total provoca la creación de
un nuevo tipo de manual, integrado por partes independientes, con aplicaciones diferentes
y complementarias, germen cada una de ellas de futuros apartados, objeto de tratamiento
distinto: fonética, morfología-sintaxis, métrica, estilística y lexicografía» (CODOÑER, 1981:
121-122).
113
Francisco Rico admite também que Nebrija opunha ao latim medieval, apoiado numa
metalinguagem técnica e abstrata, um latim baseado na experiência, na literatura e na história,
apoiado no uso, do indivíduo e na sociedade (Rico apud FERNANDES, 2002: 188).
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possuindo um corpus delimitado e aceite como paradigma de
correção gramatical. Neste sentido, é uma gramática normativa, cuja
norma brota do uso da língua114 que utilizaram os grandes autores
clássicos115, que faziam uso do latim no seu estado mais puro (cf.
FERNANDES, 2002: 189). No entanto, continua a seguir as grandes
autoridades do latim medieval: Donato116 e Prisciano, sobretudo na
classificação morfológica e no tratamento das partes da oração. Apesar
disso, afasta-se de Donato relativamente ao tratamento das partes da
oração, pelo que se aproxima de Prisciano117. Deste modo, podemos
afirmar que a inovação desta obra se prende «não especialmente
ao nível dos conceitos linguísticos, mas fundamentalmente da sua
intenção pedagógica» (FERNANDES, 2002: 201).
É, todavia, o italiano Júlio César Escalígero que tece as críticas
mais violentas quer a toda a tradição gramatical, quer aos gramáticos
do seu tempo com a publicação da obra De causis linguae latinae libri
tredecim, em 1540, em Paris.
Este manual é considerado, pelo próprio autor, «como um
tratado de carácter filosófico e gramatical»118 (SANTOS, 2005: 78),
_________________________
114
	Nebrija defendia que o gramático deveria selecionar os textos e os autores mais adequados a
imitar, a fim de consagrar o usus da língua latina, que se baseava na língua escrita da época
clássica. Era este o objectivo da gramática filológica, que, ao pretender instruir os alunos de
uma forma simples e eficaz, se apoiava em razões simples de carácter filológico.
115
	Sá Fernandes aventa que Nebrija parte de um duplo objetivo quando elaborou a gramática:
por um lado, tem em conta a idade dos alunos e o seu grau de conhecimento da língua latina e,
por outro, pretende elaborar uma obra que consiga fazer face às necessidades dos aprendentes,
procurando dar resposta a todas as suas dúvidas (cf. FERNANDES, 2002: 189).
116
	Tal como Donato, também Nebrija apresenta oito partes da oração, divididas em variáveis
(nome, verbo, particípio e pronome) e invariáveis (preposição, advérbio, interjeição e conjunção),
socorrendo-se essencialmente de três tipos de critérios linguísticos para apresentar cada uma
das partes da oração: morfológico, semântico e sintático, seguindo a tradição medieval.
117
Lembremos a opinião de Sá Fernandes a propósito do que entende ser o segundo capítulo das
Introductiones Latinae, dedicado às partes da oração. Na opinião deste investigador, constitui
o aspeto de maior interesse desta obra escolar, pela forma como apresenta alguns princípios
sintáticos e pelas considerações que tece, sendo possuidoras de alguma originalidade. Assim,
este capítulo é introduzido pelos fonemas latinos, que, na opinião de Nebrija, originam a
oração, sendo este o fim último do estudo da língua. (cf. FERNANDES, 2002: 191-192).
118
	Trata-se de uma obra que, nas palavras do próprio autor, pretende ser inovadora. Com efeito,
«esta obra ultrapassa a sua época, e inscreve-se entre os mais belos exemplos de rigor linguístico
do seu tempo» (KRISTEVA, 2003: 153).
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visto que considera que a gramática faz parte da filosofia. Neste
entendimento, a gramática faz parte de uma teoria do conhecimento
à qual está subordinada. Não obstante, tenta delimitar o campo
teorético da gramática, que considera ser uma ciência, e não uma
arte, distinguindo-a da lógica, da retórica e da interpretação dos
autores (cf. SANTOS, 2005: 78), «para a constituir por fim como
uma gramática normativa, correcção da linguagem, com duas partes
(aspectos): estudo dos elementos componentes (morfologia) e da sua
organização (sintaxe)» (KRISTEVA, 2003: 154).
Do perfil humanístico de Escalígero sobressai a sua preocupação
com o uso, que é sustentado pelos dados e pelos factos, deixando
de lado uma reflexão linguística baseada na especulação para se
tornar numa reflexão linguística que se pauta pela observação dos
factos, tendo em conta, apesar disso, a relação pensamento-língua,
comummente defendida ao longo do século XVI (cf. SILVA, 1996: 25).
Nesta sequência, o autor italiano não negligencia a ratio que sustenta
esses mesmos dados e factos, pelo que se preocupa em descobrir as
causas lógicas de cada sistematização linguística que apresenta, pois
a razão «precede e comanda a forma linguística» (KRISTEVA, 2003:
153).
Consequentemente defende que o método mais eficaz para uma
sistematização convenientemente fundamentada de uma língua
é aquele que parte da análise das partes para, progressivamente,
chegar à composição do todo, visto ser este o método que segue a
ordem da natureza. Assim, apresenta os elementos linguísticos em
categorias, começando pelos que compõem a palavra para, depois,
apresentar os que dizem respeito à frase e aos seus subconjuntos,
que entende serem os nomes e os verbos. No entanto, da subjugação
das categorias gramaticais às categorias lógicas ressalta um aspeto
pertinente que se prende com a análise dos subconjuntos inerentes à
frase, distinguindo as diferentes partes do discurso do ponto de vista
do seu alcance lógico, em detrimento da sua posição e do seu papel
na frase, resultando deste aspeto a análise sintática, que é subjacente
à morfologia (cf. KRISTEVA, 2003: 155).
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No que à disposição dos conteúdos diz respeito, verificamos que
Júlio César Escalígero segue a doutrina mais comum dos gramáticos
humanistas renascentistas que enaltecem a ordem hierárquica de
explanação das matérias, das quais merece destaque a parte dedicada
às classes de palavras119, que, como já foi aludido, são definidas
valorizando os aspetos inerentes às categorias lógicas, cujo recurso
aos modi significandi são nelas uma constante, pelo que justifica a
razão de cada palavra.
Além do que foi exposto, deve evidenciar-se o facto de esta obra
constituir uma reflexão filosófica, teórica e sistemática da língua que
colmatou alguns dos defeitos do empirismo, provando a existência
de causas ou razões lógicas, portanto, de causas ou razões naturais
e universais que comandam a língua, cuja estrutura se baseia no
estabelecimento de quadros formais, a partir de um esquema lógico
já constituído. A este propósito, refira-se ainda o facto de Escalígero
se afastar das primeiras gramáticas humanistas, uma vez que
abandonou o simples descritivismo, denotando uma preocupação
com as explicações racionalistas, o que, de certa forma, o aproxima de
gramáticos como Apolónio Díscolo e Prisciano. Na realidade, «sem
negar em nenhum momento o usus, Escalígero e seus seguidores
pretendem colocar ao lado desse critério um outro, o da ratio,
considerado (…) o instrumento de todas as ciências» (ASSUNÇÃO,
2000: 59), pelo que a gramática volta «a recuperar a ratio que se havia
despromovido na primeira geração de humanistas» (ASSUNÇÃO,
2000: 59).
Entretanto, em Portugal, destaca-se o humanista Manuel
Álvares120 que se preocupou sobretudo com as questões didáticas,
_________________________
119
Admite, tal como Prisciano, o nomen, a interjectio, o adverbium, o verbum, o participium, a
praepositio, a conjunctio e o praenomen, sendo de notar a interjectio como a parte fundamental
da 1ª parte da oração.
120
	O madeirense Manuel Álvares nasceu na vila de Ribeira Brava, em 1526, entrando para o
Colégio de Coimbra vinte anos volvidos, onde estudou latim, grego e hebraico, além de filosofia.
Sete anos depois já se encontrava a lecionar nas aulas públicas do Colégio de Santo Antão, em
Lisboa. No entanto, no ano de 1555, verificamos que entre os nomes que figuram no conjunto
magisterial do Colégio das Artes, em Coimbra, que passa a ser dirigido, a partir daquela data,
pela Companhia de Jesus, se encontra o de Manuel Alvares. Sendo «um dos membros de maior
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sendo esta a característica que o converteu num dos mais famosos e
mais conhecidos autores de todos os tempos, mormente em relação ao
ensino/aprendizagem do latim, sobretudo pelo alcance atingido com
a sua gramática latina, que foi impressa em todo o mundo mais de 500
vezes. Este aspecto transformou a gramática de Álvares num marco
fundamental na história pedagógica europeia. Foi usada oficialmente
em todo o mundo, não só pelas instituições de ensino subordinadas à
Companhia de Jesus121, razão pela qual ela veio a lume, mas acabando
também por ser utilizada por muitas outras escolas, concorrendo com
as mais prestigiadas gramáticas europeias122, tornando-se no texto
didático mais divulgado que alguma vez se produziu em Portugal.
Apesar de sair dos prelos numa época em que as línguas nacionais
ganhavam cada vez mais adeptos, ao mesmo tempo que circulava
a ideia de que uma segunda língua deveria ser ensinada/aprendida
na língua natural do indivíduo, Manuel Álvares optou por redigir a
sua gramática em latim, posição que vai ao encontro do que hoje os
didactólogos defendem em relação ao ensino das línguas estrangeiras
(cf. FERNANDES, 2002: 328).
Constituída por três livros a De institutione Grammatica libri tres
apresenta-se da seguinte forma: 1º livro De Etymologia, 2º livro De
_________________________
prestígio da Companhia andou pelos postos cimeiros da cultura como professor. E reitor do
Colégio das Artes e dos colégios da Companhia de Lisboa, Évora e Coimbra» (Costa apud
FERNANDES, 2002: 323). Na verdade, homem de grande erudição foi um dos mais notáveis
humanistas da Península Ibérica, de acordo com testemunho coevo, tendo a sua fama chegado
além-fronteiras. Com uma grande vontade de trabalhar e extremamente meticuloso no
que fazia, elaborou um compêndio para uso próprio nas suas aulas de gramática latina, já
que estava descontente com os que estavam em vigor na época. Foi depois convidado pelos
responsáveis máximos dos jesuítas a elaborar uma gramática que se destinava a ser usada em
todas as escolas da Companhia, estávamos no ano de 1566. Seis anos volvidos, saía dos prelos
da tipografia régia, de João Barreira, em Lisboa, a gramática que viria a tornar-se numa das
obras mais utilizadas em todos os tempos, De institutione libri tres que das mais de 530 edições
espalhadas pelos quatro cantos do mundo, apenas algumas edições foram revistas pelo próprio
autor. Foi ainda Reitor da Universidade em Évora, local onde veio a falecer no ano de 1583.
121
	Recorde-se que esta gramática foi adotada por todas as instituições pedagógicas da Companhia
de Jesus em 1599, em cumprimento das diretrizes da Ratio Studiorum.
122
Amadeu Torres considera que a gramática do madeirense é «uma das melhores, se não a
melhor, gramáticas latinas até hoje escritas em Portugal, emula condigna das mais conceituadas
gramáticas humanísticas estrangeiras» (TORRES, 1998: 100).
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Syntaxi e 3º livro De Prosódia. Neste último, além da prosódia, trata
também da métrica latina. Note-se, além disso, que no prefácio desta
obra, Manuel Álvares refere os autores que consultou para apoiar as
suas teorias linguísticas123.
No livro primeiro, o autor expõe o que apelidamos de morfologia.
Apresenta a natureza, os acidentes e a formação das palavras, mas o
aspeto que mais sobressai é a análise meticulosa às diferentes partes
da oração que, segundo Amadeu Torres, evidencia uma influência
de Nebrija e de Despautério124 (1480-1520). No entanto, na opinião
deste linguista, Álvares chega mesmo a superar os seus mestres (cf.
TORRES, 1998: 93). Além destas autoridades, Simão Cardoso aponta
também os nomes de Aristarco, Diomedes, Varrão e Donato, cuja
influência em Álvares se faz sentir também ao nível das partes da
oração, visto que este gramático segue a tradição grega, que divide o
discurso em oito partes (cf. CARDOSO, 1998: 476-477).
Cumpre assinalar também o facto de que devido ao seu destino
eminentemente pedagógico, com todas as preocupações inerentes a
este processo, tais como proporcionar aos alunos os conhecimentos
indispensáveis para que possam ler, escrever e falar a língua latina,
o compêndio do padre jesuíta procura através de um método fácil e
relativamente sistemático responder a esta necessidade pedagógica,
sendo, acima de tudo, uma gramática descritiva. Amadeu Torres
afirma tratar-se de um «modelo de gramática professoral em
que apenas um docente bisonho não lograria discriminar entre o
indispensável aos discentes e a totalidade recomendável ao mestre»
(TORRES, 1998: 97), cuja sustentação se faz com o recurso ao uso
dos autores clássicos mais conceituados. Nesta sequência, Amadeu
Torres afirma que o padre madeirense se coloca mais no campo do
usus do que da ratio, escorando a sua convicção em passagens da
_________________________
123
Amadeu Torres defende que, da análise pormenorizada ao prefácio da obra em questão, se
verifica que o autor consultou um avultado número de especialistas em linguagem, entre
antigos (destacando-se Prisciano) e humanistas. No entanto, o mesmo investigador adianta
que, apesar de não nomear Nebrija, o autor madeirense parece sofrido a influência do autor
espanhol (cf. TORRES, 1998: 93-95).
124
	Estas influências fazem-se sentir, sobretudo, a nível dos paradigmas das declinações e das
conjugações (cf. TORRES, 1998: 93-95).
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própria gramática alvaresiana125, acrescentando, no entanto, o facto
de Álvares ser bastante moderado no recurso ao usus, não caindo no
exagero de transformar a sua obra num mero conjunto de citações, o
mesmo acontecendo em relação à ratio, que vê na gramática apenas
um conjunto de regras gerais. O mesmo investigador conclui que se
não fosse a tendência humanística deste gramático, que se inclina
mais para um dos lados: a saber para o usus, poder-se-ia situá-lo
inteligentemente entre estes dois pólos (cf. TORRES, 1998, 100).
Além disso, na exposição das matérias recorre ao método dedutivo,
apresentando a norma, à qual se seguem os exemplos que são
selecionados dos autores mais conceituados.
Ainda que possamos admitir que na sua generalidade o
compêndio de Manuel Álvares não ofereça inovações no que às teorias
gramaticais dizem respeito, visto que se serviu quase exclusivamente
das sistematizações levadas a cabo por outros especialistas quer antigos
quer seus contemporâneos, que meticulosamente soube selecionar
entre os melhores, temos de reconhecer que «los planteamientos
lingüísticos del jesuita son tremendamente modernos» (Núñez apud
FERNANDES, 2002: 339). Com efeito, algumas das ideias linguísticas
preconizadas pelo padre madeirense são muito atuais, de entre as quais
se destaca, a título ilustrativo, o facto de considerar que só é possível
existir oração, ainda que simples (justa ou intransitiva), quando
há um verbo e um nome, mesmo que este esteja elidido. De facto,
esta teoria «pode ter actualmente grandes defensores na semântica
generativa, já que pressupõe a feitura de uma análise semântica da
frase e não apenas sintáctica» (FERNANDES, 2002: 336).
_________________________
125
«a) “Não se esteja demasiado solícito em investigar as razões, porquanto mais do que a
razão interessam a vontade e o uso dos melhores autores, vontade e uso preferíveis às leis de
todos os gramáticos”; b) Contentem-se os jovens com o conhecimento da sintaxe e deixem a
substância e o acidente aos dialécticos”; c) E assim, na míngua de leis gramaticais seguras por
parte dos peritos, observaremos e guardaremos diligentes o que espontânea e elegantemente
nos disseram, a fim de o propormos à nossa imitação, sem necessidade do confronto com a
estreiteza da norma gramatical”; d) Resta ver, pois, se as partes da oração se coadunam entre si,
tal como exige o modo correcto (recta ratio) de gramática”» (TORRES, 1998: 99-100).
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Para terminar, destaca-se ainda Francisco Sánchez de las
Brozas126 que na universidade de Salamanca se dedicou com especial
afinco às questões pedagógicas, destacando-se em especial pelo
seu carácter inovador em relação à metodologia de ensino. Assim,
perante a imposição da língua latina como língua de comunicação
dentro do recinto escolar, o Brocense defendia o uso da língua vulgar,
pois o mau uso da língua latina era a principal forma de a corromper
(cf. FERNANDES, 2002: 284). Paralelamente, apologizava que cada
disciplina deveria delimitar, de uma forma clara e precisa, os diversos
conteúdos de maneira a que a aprendizagem não fosse prejudicada
com aspetos supérfluos e secundários, tornando o ensino, em geral,
mais rápido e eficaz.
Sánchez publicou, em 1587, em Salamanca, a obra que o viria
a imortalizar. Trata-se da Minerva seu de causis linguae Latinae127,
que, por sua vez, viria a influenciar os estudos linguísticos em todo
o mundo, sobretudo a gramática da congregação de Port-Royal que
irá exercer uma influência em alguns gramáticos portugueses do
século XVIII, uma vez que, mais do que uma gramática esta obra do
gramático espanhol é uma reflexão sobre latinidade128.
_________________________
126
	Nascido em 1523, em Brozas, província de Cácares, Sánchez, de origem nobre, veio para
Portugal com oito anos, ficando ao cuidado do que se julga ser seu tio Rodrigo Sánchez, que
era capelão da rainha e prior de Óbidos, vivendo algum tempo na corte portuguesa, ao serviço,
como pajem, da rainha Catarina e do rei D. João III. Em Évora, estudou latim e humanidades.
Regressa a Espanha em 1543 e instala-se em Salamanca, doutorando-se em humanidades
na Universidade de Valadolid. Foi professor na Universidade de Salamanca, sofrendo
dois processos, levantados pela Inquisição, devido ao facto de atacar quer os princípios da
autoridade quer os fundamentos da filosofia escolástica. Morreu em Valadolid em 1600, com
77 anos.
127
	Como anota Sá Fernandes, esta é a 2ª edição da obra, publicada em Salamanca, apesar de até
há pouco tempo se julgar que esta seria a 1ª edição, por se desconhecer a verdadeira 1ª edição
que data de 1562 – Minerva seu de Latinae causis et eleganti, cujo único exemplar se encontra
na Biblioteca Universitária de Salamanca, que foi propriedade do autor, onde se visualizam
muitas anotações do próprio autor que utilizou para a edição de 1587, esta publicada em León.
Há também uma edição portuguesa desta obra, que é da responsabilidade de Gaspar Scioppio e
Jácome Perizónio, impressa em Lisboa em 1760, patrocinada pelo ministro de D. José, Marquês
de Pombal (cf. FERNANDES, 2002: 297).
128
	Nesta obra, Francisco Sánchez tratou de questões relacionadas com as partes da oração, nas
quais retomou algumas regras já expostas na primeira edição, em 1562, e de questões que
extrapolavam o campo gramatical, mas que eram essenciais para o conhecimento da latinidade.
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A semelhança dos títulos da obra de Sánchez com a gramática de
Escalígero, sobretudo no que à palavra causis diz respeito não é mera
coincidência, visto que o segundo foi mestre espiritual do primeiro.
Tal como Escalígero, o Brocense entende que a língua é governada
por princípios racionais que lhe estão subjacentes. Esta conceção
pressupõe que a língua seja encarada como uma organização lógica,
sendo por isso suscetível de uma descrição rigorosa, devendo ser
analisada de acordo com os princípios da razão, porque ela é em
si mesma razão. Ao pretender aplicar estes princípios à língua
latina129 a fim de proceder à sua sistematização lógica, o mestre de
Salamanca defendeu que a racionalidade inerente a esse sistema
lógico correspondia à gramaticalidade da própria língua, que mais
não era do que as suas formas. Neste contexto, ao gramático cabia o
estudo de cada uma dessas formas.
Por outro lado, o objetivo da gramática seria, na opinião do
autor, a construção da oração, ou seja, a construção da sintaxe de
uma língua, sendo de notar que a sintaxe não constituía uma parte da
gramática, mas era o seu propósito130. Deste modo, enquanto arte de
falar corretamente, a gramática era uma ciência que apreendia pelo
estudo. Ensinar gramática era sinónimo de ensinar a unir as diferentes
partes do discurso com o intuito de elaborar um discurso adequado,
_________________________
Portanto, nesta obra havia também explicações sobre a origem e a natureza da língua (Livro
I, capítulos 1 e 2), sobre o ensino da língua latina (na Dedicatória; no livro I, no capítulo 1;
no livro IV), além de estarem republicados alguns paradoxos (livro III, capítulo 4 e livro IV)
e respostas a algumas objeções feitas ao próprio autor aquando dos processos inquisitoriais
(livro IV).
129
A obra gramatical em questão objetivava, através de um método rigoroso e eficaz, chegar ao
conhecimento das regras da língua latina, que eram sustentadas, em primeiro lugar, na razão
e depois na autoridade dos clássicos latinos, como Cícero, Tito Lívio, Horácio, Virgílio, entre
outros. A este propósito, cumpre salientar que Francisco Sánchez defendia que não iria trazer
nada de novo, no que à língua latina dizia respeito, pretendia tão só devolver ao latim o seu
antigo estado, a pura latinitas, que tinha sido corrompido ao longo dos tempos pela maior
parte dos gramáticos, sentindo-se, desta forma, herdeiro de Nebrija que tinha os mesmos
propósitos. Assim, segundo Sánchez «el objectivo total de la Minerva es éste: mostrar que las
reglas gramaticales son racionales y fáciles» (SÁNCHEZ, 1995: 37).
130
Perante este facto, Sánchez critica todos aqueles que dividem a gramática em ortografia,
prosódia, etimologia e sintaxe, defendendo que esta última é a própria finalidade da gramática,
por essa razão não pode ser considerada como uma parte da gramática (cf. SÁNCHEZ, 1995:
47).
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estabelecendo a oração como unidade de análise gramatical131. Em
consequência, o gramático passava de uma análise meramente
morfológica para uma análise de base sintática (cf. CARDOSO, 1986:
22).
Apesar disso, Francisco Sánchez defende que a ratio não deve
sobrepor-se ao usus, uma vez que, sendo este a manifestação da
natureza, cabe ao gramático descrever esse uso real, de acordo
com uma razão organizadora que encara a sintaxe de uma língua
como a expressão da razão (cf. CARDOSO, 1986: 21), estabelecendo
um paralelo entre o usus e a ratio. Deste modo, na sistematização
observável da língua, empreendida por Sánchez, o usus e a ratio não
se confundiam.
Quanto à composição das partes da oração132, verifica-se que no
livro I, nos capítulos 5 a 11 e no capítulo 15, o autor aborda o nome.
Nos capítulos 12 a 14, dedica-se ao verbo. Nos capítulos 16, 17 e 18 são
abordadas as partículas, dedicando a cada uma delas um capítulo:
preposição, advérbio, e conjunção. No livro II, com 13 capítulos, o
mestre de Salamanca tratou da construção, de concordância e de
regência, dos nomes, e, no livro III, com 14 capítulos, da construção
dos verbos e das partículas. Por fim, no livro IV, com apenas um
capítulo, o autor tratou das figuras de construção133.
Ora, como já aludimos, o autor salmantino entendia que a
gramática era a arte de falar com correção que visava a construção
congruente da oração. Neste contexto, canalizava a sua atenção para
a análise das partes que compunham a oração e para o modo como
essas partes se relacionavam entre si. Sánchez dividiu as partes do
_________________________
131
Ao longo dos três primeiros livros da Minerva, o autor de Salamanca tem presente uma
constante preocupação em delimitar o campo gramatical, defendendo, ao longo do texto, que a
gramática deveria ser a disciplina que analisava as partes da oração e a forma como estas partes
se relacionavam entre si.
132
	Observe-se que Francisco Sánchez se afasta da tradição latina quando considera apenas três
classes de palavras na gramática: nome, verbo e partículas, aproximando-se, desta forma, «da
divisão dos estóicos, de Aristóteles (…), Santo Agostinho e Plutarco, bem como das gramáticas
hebraica e árabe» (FERNANDES, 2002: 299).
133
«Las figuras de construcción consisten en anomalía o desigualdad de las partes; esta anomalía
se produce por defecto, [elipsis y zeugma,] por exceso [,pleonasmo,] por discordancia [,silepsis,]
o por cambio de orden [,hipérbaton,]» (SÁNCHEZ, 1995: 439).
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discurso em três categorias: nome, verbo e partículas134, sendo de
notar, porém, que o autor reconheceu as outras classificações de
Dionísio da Trácia135, excetuando a interjeição136. Embora o Brocense
não admita a interjeição como uma parte do discurso, Fernandes
considera que Sánchez, por vezes, parece estar a refletir com base
nas categorias propostas pelo autor grego, visto que integra algumas
interjeições na sua classificação, sobretudo nos advérbios. No entanto,
o autor salmantino chama a atenção para o facto de o gramático
não necessitar de reconhecer as subcategorias dos advérbios e das
conjunções, já que a sua principal função é tão só analisar as suas
características morfológicas (cf. FERNANDES, 2002: 302).
As definições que Francisco Sánchez apresenta de nome137,
verbo138 e partículas139 revelam que a análise gramatical se apoiava
_________________________
134
	Esta opção era fundamentada pelas seguintes razões: em primeiro lugar respeitava a divisão
que muitos filósofos tinham feito, apoiando-se em critérios lógicos «pois o nome compreendia
as entidades de tipo estático, o verbo, as de tipo dinâmico, e as partículas (preposição, advérbio
e conjunção), os laços de união entre as proposições» (FERNANDES, 2002: 299). Em segundo
lugar, esta divisão era reconhecida em diversas línguas, sobretudo em hebraico e em árabe.
Para terminar, em terceiro lugar, estas três partes diferenciavam-se pela espécie, estabelecendo
o nome, o caso, o género, a pessoa e o tempo como as cinco espécies gramaticais, sendo de
notar que da combinação diferente destas espécies resultavam o nome e o verbo, já que as
partículas não apresentavam nenhuma espécie.
135
Assim, defende que o particípio «es un nombre, pero tiene del verbo la marca de tiempo y el
tipo de construcción» (SÁNCHEZ, 1995: 49).
136
Apesar de os gregos reconhecerem a interjeição como fazendo parte da classe dos advérbios, o
autor salmantino não é da mesma opinião, visto que entende que a interjeição é um conjunto de
sons inarticulados e naturais. Deste modo, não pode fazer parte das classes de palavras, visto
que estas existem por convenção, na senda de Aristóteles. Por esta razão, o autor espanhol,
aproxima-se da teoria da arbitrariedade do signo linguístico proposta por Saussure, ainda que
relativamente à interjeição, o autor suíço só a considere parcialmente natural. Na verdade,
Saussure admite que a interjeição, tal como a onomatopeia, tem uma certa motivação interna.
Apesar disso, a convencionalidade deve estar sempre presente, visto que esta é distinta nas
diferentes línguas (cf. FERNANDES, 2002: 303-304).
137
	No capítulo 5º do livro I, Sánchez entende que «nombre es: “Palabra que tiene número casual
com género”. Esta definición es auténtica y perfecta: efectivamente, la palabra o dicción o parte
de la oración es el género; el caso es una diferencia de especie» (SÁNCHEZ, 1995: 61).
138
	No capítulo XII do livro I, o autor renascentista apresenta, através de critérios morfológicos
e semânticos, a definição de verbo: «Verbo es la palabra que tiene número, persona y tempo.
Esta definiciónes auténtica y perfecta, mientras que las demás de los gramáticos son absurdas»
(SÁNCHEZ, 1995: 85). Acrescenta, ainda, que «o verbo é constituído por acento, figura,
espécie, número, pessoa, tempo e conjugação», «mas exclui os modos» (FERNANDES, 2002:
300).
139
Das partículas fazem parte a preposição, o advérbio e a conjunção, mas a preposição é a mais
importante porque rege os casos.
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em critérios autónomos para analisar a língua, não estando, por
esta razão, subordinada à abordagem lógica. A tarefa do gramático
limitava-se à análise das declinações e das combinações das partes da
oração – análise morfossintática, ao filósofo cabia a função de analisar
a significação e o sentido das partes da oração – análise semântica (cf.
FERNANDES, 2002: 302).
No que diz respeito à análise morfossintática, destacam-se as
observações do autor relativamente ao género, ao número e ao caso dos
nomes, que constituem, de acordo com a opinião de Fernandes, uma
sistematização quase definitiva destes conceitos (cf. FERNANDES,
2002: 304). Quanto ao nome, cumpre salientar que, dos seis géneros
reconhecidos por Donato e Prisciano, ou seja, do «masculinum,
femininum, neutrum, commune, omne et promiscuum», que, por
sua vez, foram adotados pelos modistas, Sánchez apenas reconhece
o masculino e o feminino, que identificou em conotação com o
sexo, isto é, se masculino é macho, se feminino é fêmea. Admite,
ainda, o género neutro, mas advoga que este não pode constituir um
verdadeiro género gramatical, na medida em que ele corresponde à
ausência de sexo, constituindo a negação do género masculino e do
género feminino. No número, enquanto espécie gramatical do nome,
admite apenas o singular e o plural, afirmando que não há meio
termo entre eles, ou seja, o dual, cuja exceção recai apenas sobre dois
vocábulos (ambo e duo), mas que é justificada pela simples razão de
estas palavras acompanharem os verbos no plural (cf. FERNANDES,
2002: 305).
Relativamente ao caso dos nomes, que identificou como primeiro,
segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, Sánchez admite que ele
constitui a diferença específica do nome, uma vez que define a sua
função na oração. Este gramático, seguindo Escalígero, entende que
o caso constitui uma categoria que pode ser analisada em dois pontos
de vista distintos: o material, em que se consideram apenas as flexões,
isto é, as variações das terminações das palavras de uma origem
comum; e o funcional, em que se levam em conta as funções que
os nomes desempenham na oração. Assim, partindo do pressuposto
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que o aspeto material do caso é insuficiente para distinguir as classes
dos nomes da classe dos verbos, uma vez que os dois variam as suas
terminações, recorre à análise funcional140 (cf. FERNANDES, 2002:
305-306).
Imbuído no espírito humanista, o autor de Salamanca termina
a sua obra defendendo o ensino/aprendizagem do latim através da
língua vulgar. Esta opinião é sustentada pelo facto de o autor considerar
serem muito poucos os indivíduos que falavam corretamente a língua
de Cícero141.
Saliente-se, por fim, que as contribuições mais importantes do
autor salmantino para os estudos gramaticais se prendem com o
facto de, ao pretender sistematizar a língua latina, ter estabelecido
não só uma metalíngua própria para a gramática, como também
ter libertado a própria gramática do sistema latino, desenvolvendo
um conjunto de esquemas que permitem sistematizar uma língua
qualquer. Este aspeto foi duplamente importante; por um lado,
lançou as bases para o estabelecimento de uma gramática geral e,
por outro, deu um contributo importante para que a gramática das
línguas vulgares se pudesse desenvolver (cf. CARDOSO, 1986: 23).
_________________________
140
Francisco Sánchez defendeu a existência de 6 casos: o primeiro era o nominativo (reto), dizia
respeito ao nome. A partir deste caso flexionavam-se todos os outros casos (oblíquos), não
sendo regido por nenhuma parte da oração. O segundo caso – genitivo, estabelecia uma relação
de posse, tinha como característica principal o facto de nunca ser regido pelo verbo e se às
vezes, esta situação acontecia, devia-se à elipse do nome. O terceiro caso era o dativo, que
marcava a relação de finalidade, constituía o caso da aquisição e, por incidir sobre a oração
já pronta, não podia ser regido por nenhuma classe, nem podia ser agente ou paciente, sendo
de notar que uma mesma oração podia ter mais de um dativo. O quarto caso dizia respeito
ao acusativo, que era sempre regido por uma preposição, salvo quando fosse suppositum de
um verbo finito ou appositum de um verbo transitivo. Por outro lado, um verbo não podia
reger dois acusativos em simultâneo. O quinto caso correspondia ao vocativo, significando
um chamamento ao ouvinte para uma oração já pronta, por esta razão este caso nunca podia
ser pessoa, marca exclusiva dos verbos. O sexto e último caso – ablativo indicava as relações
de comparação, de causa eficiente e de instrumento, sendo o caso em que a preposição regia
o nome. Para além disso, era também o caso, apelidado pelo próprio autor, da preposição,
estando, deste modo, dependente da preposição empregada. Por outro lado, todas as vezes que
um ablativo aparecia na oração sem preposição, era sinal que este tinha sido omisso pela elipse.
141
	Devemos ter presente que um dos aspetos fundamentais do humanismo renascentista se
prende com o interesse pela cultura clássica latina. Assim, Sánchez, à semelhança muito outros
autores, pretendeu restituir ao latim a sua pureza inicial.
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Como já se referiu, a Europa renascentista142, além de revitalizar as
línguas clássicas, ampliou, também, o interesse pelas línguas nacionais
que se vinha desenhando desde o século X. A nível da gramática,
assiste-se a uma mudança fundamental, uma vez que se passa de
uma disciplina inserida no trivium, ligada à retórica e subsidiária da
lógica e da dialética, que caracterizou a época medieval, em que os
estudos gramaticais se cingiram à língua latina, para uma disciplina
que já faz parte dos estudos menores, cujos estudos linguísticos se
debruçam sobre as línguas vulgares (cf. BUESCO, 1978, 14).
Convictos de que uma língua corretamente sistematizada,
como o grego e o latim, seria não só um excelente meio de expansão
nacional, como também uma forma de unificar um determinado
povo, os gramáticos renascentistas do século XVI canalizaram a sua
atenção para a codificação das línguas vulgares. Ora, trabalhando com
meios escassos devido à falta de modelos predecessores em línguas
vulgares, os gramáticos veem-se confrontados com a necessidade de
tomar as gramáticas gregas e, sobretudo, latinas como os exemplos
paradigmáticos a seguir. «Chaque vernaculaire est donc étudié sur

_________________________
142
Luce Giard chama atenção para o facto de a Europa renascentista atribuir uma importância
fundamental às línguas. Assim, reitera que «son désir de savoir paraît sans limites, elle s’instruit
des langues sacrées (latin, grec, hébreu) qui ont façonné son passe, dont elle a hérité ses textes
de référence ; elle étudie les vernaculaires qui rythment la vie commune, elle s’enquiert
des mystérieux idiomes d’au-delà des mers dont les récits de voyage lui apportent les échos
vénus d’Amérique, d’Afrique et d’Asie [.] (…) En même temps, deux éléments se conjuguent
pour changer les conditions de production, d’accumulation et de circulation du savoir. Un
mouvement de retour aux sources antiques [et l’autre] avec l’invention de l’imprimerie et
sa diffusion après 1450. Désormais le travail intellectuel dispose de moyens sans commune
mesure avec la situation antérieure» (GIARD, 1992: 206-207). Ora, este último aspeto tem
uma dupla importância que se prende com a ideia renascentista de que o saber era um bem
precioso. Assim, se, por um lado, se verifica um aumento do número de leitores, sobretudo,
devido à ascensão dos novos grupos sociais, por outro, começam as preocupações com a língua
de expressão que deve transmitir esses conhecimentos. É neste contexto que começam a surgir
muitos autores que defendem o uso das línguas vernáculas, em detrimento do latim, dado
que entendiam que o vernáculo poderia ser tão expressivo como o latim, sendo de notar que,
não raro, a defesa do vulgar era acompanhado com críticas acérrimas à língua latina. Foi esta
a posição defendida por Dante (1265-1321), na sua obra De vulgari eloquentia. Além disso,
atribui-se a este autor, a Petrarca (1304-1374) e Bocacio (1313-1375), os três primeiros autores
italianos, a defesa do uso literário da língua vernácula, período a partir do qual começam a
proliferar as gramáticas sobre as línguas vulgares, que tentam responder as suas especificidades,
embora as suas correspondentes em latim merecessem a preferência de muitos autores.
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fon comparatif, implicitement ou explicitement» (GIARD, 1992:
220), levando, consequentemente, ao desenvolvimento do estudo
alicerçado no comparativismo linguístico143.
Inevitavelmente, um pouco por toda a Europa144, aparecem autores
que desejam codificar as línguas, sendo encorajados pelos próprios
governantes, já que, devido às influências grega e latina, a opinião
generalizada se centra na ideia de que uma língua convenientemente
sistematizada tinha uma vantagem considerável face aos povos
vizinhos. Este facto explica os sentimentos imperialistas que estão
presentes nas obras gramaticais desta época.
Foi, precisamente, a partilha deste ideário comum aos
renascentista, aliado ao facto de os autores considerarem que as
línguas vulgares «podían ser tan dignas como la latina y tan capaces
de expresar, como ella, los más sutiles pensamientos» (QUILIS, 1999:
125) que levaram o latinista António de Nebrija a sistematizar o
castelhano, do qual resultou a Arte de la lengua castellana, saindo
dos prelos em 1492, tornando-o pioneiro dos estudos gramaticais em
Espanha145.
_________________________
143
	Recorde-se, a este propósito, que o comparativismo linguístico entre o latim e as línguas
vulgares suscitou o estudo linguístico sobre a origem e a genealogia das línguas.
144
	Sylvain Auroux apresenta uma classificação genética das primeiras gramáticas vernaculares
da Europa moderna. Do conjunto das gramáticas que se debruçam dobre as línguas indoeuropeias, destacam-se as gramáticas que dizem respeito às línguas novilatinas, excluindo
quaisquer outros trabalhos linguísticos, como dicionários e tratados de ortografia, cujas datas
de publicação são anteriores a estas obras gramaticais. Assim, daquelas que nos são mais
próximas verificamos que o francês é a primeira língua a ver uma gramática, no ano de 1409,
através de J. Barton, Donait françois; depois a língua italiana com L. B. Alberti, (1437-1441),
Regole della língua fiorentina, (que consta em 1495 na biblioteca dos Médicis); seguindo-se
em 1492 o espanhol e o português em 1536 (cf. AUROUX, 1992a: 14). Porém, Antonio Quilis
afirma que a gramática castelhana de Nebrija foi a primeira gramática de uma língua romance,
composta de acordo com os princípios humanistas, adiantando-se «treinta y siete años a la
primera gramática italiana de Trissino (1529), cuarenta y cuatro años a la Grammatica da
Linguagem portuguesa, de Fernando Oliveira (1536), cincuenta y ocho a la primera gramática
francesa de Louis Meigret (1550), ochenta y uno a la alemana de Albert Oelinger (1573), y
noventa y quatro a la inglesa de William Bullokar (1586)» (QUILIS, 1999: 132, n16), «ainda
que tenha aparecido uma gramática italiana manuscrita de Leon Battista Alberti (1406-1472)
datada de 1465 intitulada La prima grammatica della lingua volgare: la grammaticheta Vaticana
Cod. Reg. Lat. 1370» (FERNANDES, 2002: 203-204).
145
	Ramón Sarmiento não está totalmente de acordo com o facto de se atribuir a Nebrija o
pioneirismo dos estudos gramaticais em Espanha. Esta atitude, segundo Sarmiento, revela
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A gramática de Nebrija apresenta-se em 5 livros, para além do
prólogo. O primeiro livro, com 10 capítulos, aborda a ortografia e
a prosódia castelhana, merecendo especial destaque o facto de o
autor apresentar a definição e a divisão de gramática. O segundo
livro, também com 10 capítulos, trata da sílaba, da acentuação e da
métrica. O livro três (com 17 capítulos) e quatro (com 7 capítulos)
compreendem a morfologia, sendo de notar que o livro quarto tem
uma parte com uma síntese das figuras da retórica. O último livro
é dedicado a todos aqueles que pretendessem estudar o castelhano
como uma língua estrangeira, contendo um resumo dessa língua.
Além disso, no prólogo deste mesmo livro, o autor espanhol estabelece
os três grupos a quem dirige a gramática: «1. [p]ara los estudiantes
nativos», «2. [p]ara los estudiantes que desde el conocimiento de la
lengua castellana quieren alcanzar el de la latina» e «3. [p]ara los
estudiantes extranjeros» (ESPARZA e SARMIENTO, 1992: 64), pelo
que o autor nunca perdeu de vista estas finalidades146 (cf. ALMEIDA,
2001: 93) quando explanou os diferentes conteúdos.
Servindo-se da ordem natural da gramática cujo método se
caracteriza pela exposição ascendente, que começa o estudo pelas
unidades mais pequenas até às maiores (cf. TORRES, 1995: 121), o
autor inicia o estudo pela letra, passa, em seguida, para a sílaba, em
_________________________
ignorância e desconhecimento dos textos anteriores ao Renascimento, do século XVI.
Com efeito, para este estudioso a tradição gramatical remonta a Séneca, a Quintiliano
e, posteriormente, a Isidoro de Sevilha (recorde-se que estes autores são oriundos do atual
território espanhol), passando também por outros autores como Raimundo de Sauvetat e o
próprio rei Afonso X (cf. SARMIENTO, 1992: 329). No entanto, posteriormente, o mesmo
estudioso defende que a «valorisation de la langue vulgaire passe par la constitution d’un corps
de textes canoniques et d’un ensemble d’instruments (grammaires, lexiques et dictionnaires)
susceptibles de fixer l’usage et de definir la norme littéraire. De ce point de vue Antonio de
Nebrija est incontestablement l’origine de la tradition grammaticale proprement espagnole»
(SARMIENTO, 1992: 333). Por outro lado, também Sylvain Auroux aceita o facto de ser
António Nebrija o precursor dos referidos estudos, quando restringe a análise às obras de teor
estritamente gramatical (gramáticas) (cf. AUROUX, 1992a: 54). Deste modo, Nebrija é não
só o autor da primeira gramática espanhola, como é, também, o responsável por uma análise
linguística de grande qualidade (cf. SARMIENTO, 1992: 333).
146
	Estas finalidades comprovam por si só a intenção didática que presidiu à elaboração desta
gramática, indo ao encontro dos objetivos pedagógicos que estiveram na origem da gramática
latina do mesmo autor.
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terceiro lugar ocupa-se da dicção e termina com a sintaxe. Segundo
Nebrija, esta abordagem era a mais adequada para a aprendizagem
de uma língua materna, portanto destinada aos dois últimos grupos
supracitados. No que ao primeiro grupo de alunos referido dizia
respeito, saliente-se o facto de Nebrija utilizar o método da ordem da
doutrina. Este método consistia no estabelecimento de paradigmas,
sobretudo dos nomes e dos verbos147, a partir de um conhecimento
breve e confuso das letras, das sílabas e das partes da oração. Assim,
tendo presente que o método da ordem da doutrina valorizava a análise
das partes da oração, mormente o nome e o verbo, Nebrija afirmava
que os alunos deveriam tratar em primeiro lugar a declinação destas
duas classes de palavras.
Saliente-se, ainda, o facto de Nebrija recorrer ao mesmo modelo
que utilizou quando redigiu as Introductiones Latinae para elaborar
a gramática do vulgar, no entanto, esta não se limitou a ser uma mera
tradução daquela, visto que, quer a nível estrutural quer a nível da
sua conceção quer ainda a nível de conteúdo, a Arte de la lengua
castellana foi pensada em língua vulgar (cf. TORRES, 1995: 246).
Apesar disso, Nebrija deu conta e apresentou as semelhanças entre
a sua língua materna e o latim, mostrando também que não havia
nenhuma dependência da primeira em relação à segunda.
Por outro lado, o autor espanhol divide a obra latina em duas
partes: a doutrinal ou metódica (teórica148), que diz respeito aos
preceitos da gramática e a histórica ou declarativa, onde apresenta
os modelos que podem ser imitados, extraindo-lhes os usos que
servem de sustentação à gramática metódica. Esta última englobava
a ortografia, a prosódia, a etimologia e a sintaxe.
Digno de realce, entretanto, é o facto de o autor considerar 10
partes da oração, ao contrário das 8 apresentadas para o latim, na sua
gramática latina. Consequentemente, apresenta o nome, o pronome,
o artigo, o verbo, o particípio, o gerúndio, o nome participial infinito,
a preposição, o advérbio e a conjunção, «rep[ondo] a interjeição no
_________________________
147
	Considerava irregulares os nomes e verbos que não seguiam os modelos.
148
	Nebrija assenta a base teórica da sua gramática em autores como Prisciano, Donato e
Quintiliano.
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quadro dos advérbios e justific[ando] eruditamente porque se afastara
da tradição latina» (ASSUNÇÃO, 1997c: 68). Com efeito, Nebrija
adianta que «los griegos común mente distinguen ocho partes de la
oratión: nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición,
adverbio, conjunción. Los latinos no tienen artículo, mas distinguen
la interjeción del adverbio, i assi, hazen otras ocho partes de la
oración: nombre, pronombre, verbo, particípio, preposición, adverbio,
conjunción, interjeción. Nos otros, con los griegos, no distinguiremos
la interjeción del adverbio, i añadiremos con el artículo el gerundio,
el cual no tienen los griegos, i el nombre participal infinito, el cual no
tienen los griegos ni latinos» (NEBRIJA, 1989, 175).
Neste contexto, define nome como «una de las diez partes de la
oración, que se declina por casos, sin tiempos, τ significa cuerpo o
cosa», dizendo que tem seis acidentes «calidad, especie, figura, género,
numero, declinación por casos» (NEBRIJA, 1989: 176). O verbo «es
una de las diez partes de la oración, el cual se declina por modos
τ tiempos, sin casos», apontando-lhe oito acidentes «especie, figura,
género, modo, tiempo, número, persona, conjugación» (NEBRIJA,
1989: 196), e o participio «es una de las diez partes de la oración, que
significa hazer τ padecer en tiempo como verbo, τ tiene casos como
nombre», reiterando que tem seis acidentes «tiempo, significación,
género, número, figura, caso con declinación» (NEBRIJA, 1989: 203).
2. As gramáticas de Língua Portuguesa nos Séculos XVI e XVII
No caso de Portugal, como já foi referido anteriormente, o
interesse pela língua portuguesa remonta ao reinado de D. Dinis,
demonstrando que no nosso país, à semelhança do que ocorria nos
restantes países europeus, havia uma aspiração nacional que pretendia
codificar a nossa realidade gramatical, sobretudo devido ao facto de
este ideário renascentista estar intimamente ligado à noção de que a
identidade e o prestígio nacionais passavam pela sistematização da
própria língua, como já o tinham feito gregos e latinos. Neste sentido
trabalharam os gramáticos dos países europeus que pretenderam
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fixar o uso, tendo por isso atenções redobradas com a fonética, a
fonologia e a ortografia.
Portugal vê o primeiro resultado desta aspiração em 1536, ano
em que sai dos prelos a primeira sistematização da língua, Gramática
da Linguagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira149 que, cumprindo
um duplo objetivo, o de regular o uso do português e proporcionar
a aprendizagem da língua portuguesa, pela mesma língua150, parece
combater dois perigos iminentes que caracterizavam a época a nível
linguístico: por um lado, o facto de a língua e a literatura castelhanas
ocuparem a primazia dos géneros de entretenimento, e, por outro,
devido ao facto de o latim se tentar impor como língua nos meios mais
cultos da nossa sociedade (cf. SANTOS, 2005: 80). A este propósito é
pertinente a intervenção de Leite de Vasconcelos que argumenta que
este período da história da filologia portuguesa se caracteriza pela
preocupação em encontrar semelhanças entre o português e o latim,
valorizando e preservando, apesar disso, a superioridade da língua
nacional, perante as outras línguas, sobretudo a castelhana, que era
uma concorrente muito poderosa (cf. VASCONCELOS, 1929: 865).
A gramática de Oliveira é uma gramática «descritiva, não
_________________________
149
Fernão de Oliveira, filho de Heitor de Oliveira, terá nascido em Aveiro por volta do ano de
1507. Em 1520 entra como noviço nos Dominicanos, em Évora, onde foi discípulo de André de
Resende. Aí permaneceu 12 anos, que lhe proporcionaram uma vida cultural muito intensa,
já que esta cidade rivalizava a este nível, na época, com a capital. Em 1532 deixa a cidade de
Évora e parte para Espanha, regressando ao nosso país em 1535, dedicando-se a ensinar jovens
fidalgos, dos quais destacamos os filhos de João de Barros (1496? – 1570?). Por volta dos anos
1540/41, interrompe a lecionação e parte para Itália, julga-se que incumbido de uma missão
régia junto da Santa Sé sobre assuntos relacionados com os cristãos novos, mas acaba por ser
feito prisioneiro. Retorna em 1543 e, após 2 anos de penúria, junta-se a uma armada francesa,
mas foi feito prisioneiro, de novo, desta feita pelos ingleses. Este facto permitiu-lhe o contacto
com a corte de Henrique VIII e Eduardo VII, mas, é, também, devido a estas relações que cai
nas malhas da Inquisição. Em 1552, já em liberdade, participa, como capelão real, na expedição
organizada por D. João III em auxílio do rei do Valez, no Norte de África. É feito prisioneiro
pela terceira vez, regressando a Lisboa um ano depois. No ano de 1554 é nomeado por D. João
III revisor tipográfico na Universidade de Coimbra, ensinando também retórica. De 1555 a
1557 passa novamente pelas malhas da Inquisição. Terá morrido na década de 1580-90, não
sendo possível adiantar uma data nem um local certos do seu falecimento.
150
	Neste contexto, a gramática tem como finalidade não só fixar a norma do uso que, para o
autor, é de natureza fonética, mas também ser didática, pois o seu objetivo é proporcionar a
aprendizagem da língua, que se pode estender a populações estrangeiras.
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normativa; o seu objetivo é simplesmente registar o costume, o uso,
e não impor-lhes regras» (COSERIU, 2000: 58). A gramática tem,
também, o objetivo de descrever a língua padrão, que é a língua
daqueles que a falam melhor (cf. COSERIEU, 2000: 58), tendo, por
isso, como finalidade «ensinar a falar milhor, ainda que não de novo:
ensina aos que não sabiam e aos que sabiam ajuda» (OLIVEIRA; 2000:
138), propondo-a «como modelo de aprendizagem e de estudo contra
o predomínio da [língua] latina e castelhana» (Torres e Assunção
apud OLIVEIRA 2000: 26), com as quais compara constantemente,
constituindo, segundo Sá Nogueira, a primeira gramática que se
publicou em português, sobre a língua portuguesa e por um autor
português em Portugal (cf. Nogueira, apud OLIVEIRA, 2000: 15-16).
Esta obra, não obstante os seus 50 breves capítulos, ou mais
precisamente, 50 parágrafos, oferece, segundo Eugénio Coseriu,
considerações de grande pertinência não só nos domínios da fonética,
da lexicologia e da morfologia, como também a nível da linguística
geral (cf. COSERIU; 2000: 30). Além dos 5 primeiros capítulos
que são dedicados aos aspetos introdutórios, a gramática contém
ainda vinte e quatro que são dedicados à fonética e à ortografia (VI
- XXIX); treze que abordam a lexicologia (XXX - XLII); seis que
tratam da morfologia151 (XLIII - XLVIII) e só um é dedicado à sintaxe
(XLIX)152. No último capítulo, o autor reflete sobre a sua própria
gramática, chamando a atenção para o facto de ter trabalhado sem
predecessores, mas se alguma coisa houver de errado deve procederse à sua correção, desde que seja convenientemente justificada.
De entre os assuntos que estão expostos nos capítulos iniciais
(I a V respetivamente), além da defesa do território, da cultura e da
língua nacional face à vizinha Espanha, merecem realce as noções
que o autor apresenta de linguagem e de gramática, sendo esta última
considerada como a «arte que ensina a bem ler e falar» (OLIVEIRA,
_________________________
151
	No entanto, o tratamento que dedica às oito partes do discurso é pouco sistemático, embora dê
algum realce ao artigo, ao nome e ao verbo.
152
	O facto de o gramático dedicar apenas um capítulo à sintaxe pode ter a ver com a sua intenção
de publicar uma obra específica sobre este assunto, como o próprio autor defende no referido
capítulo XLIX (cf. OLIVEIRA, 2000: 153).
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2000: 87). Ora, se tivermos em conta a primazia atribuída durante
séculos à escrita, podemos verificar que Fernão de Oliveira estabeleceu
uma certa rutura com a velha tradição linguística que entendia que a
gramática era a arte de bem escrever, estabelecendo um dado novo ao
valorizar a componente oral (cf. FERNANDES, 2002: 237).
Os capítulos VI a XXIX, com já foi referido, são dedicados à
fonética da língua portuguesa. Nestes capítulos o autor «apresenta
a definição de “letra” e classificação dos sons do português, a
ortografia, a especificidade da fonética portuguesa em oposição à
latina, a classificação das vogais e consoantes, os ditongos e a prosódia
portuguesa» (cf. FERNANDES, 2002: 238).
Nos capítulos XXX a XLIII, dedicados à lexicologia e à morfologia,
o gramático de Aveiro expõe «um esboço de lexicologia e, neste esboço,
uma teoria da composição das palavras que constituem o primeiro –
e em certo sentido o único – esboço desse tipo e a primeira teoria da
composição das palavras que conhecemos na história da linguística
românica» (COSERIU, 2000: 45).
As «dições» ou palavras do português são divididas em
categorias. De acordo com o ponto de vista que se quer adotar, as
palavras podem ser:
1. nossas (primitivas) – alheias (estrangeirismos adaptados) –
comuns (palavras usadas em várias línguas);
2. apartadas (simples) – juntas (compostas);
3. velhas (arcaísmos) – novas (neologismos) – usadas (correntes);
4. próprias (não metafóricas) – mudadas (metafóricas);
5. primeiras (primárias ou primitivas) – tiradas (derivadas) (cf.
COSERIU, 2000: 45-46).
O primeiro critério etimológico e comparativo é aplicado por
Fernão de Oliveira numa perspetiva sincrónica, visto que parte da
observação da língua na época em que viveu (cf. COSERIU, 2000:
46), entendendo que «[a]s nossas dições são aquellas que nasceram
antre nós ou são já tão antigas que não sabemos se vieram de fora.
(…) As dições alheas são aquellas que doutras trazemos à nossa por
alghũa necessidade (…). Dições comuns chamamos aquellas que em
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muitas linguas servem igualmente; e o tempo em que se mudaram
d’hũa lingua para outra fica tão longe de nós, que não podemos
facilmente saber de qual para qual língua se mudaram» (OLIVEIRA,
2000: 119-123)153 .
É, no entanto, o segundo critério adiantado por Oliveira que
faz dele o precursor da teoria de composição e de derivação lexical,
constituindo, como já foi referido, o primeiro esboço desta teoria na
história da linguística românica e que, por essa razão, assume, no
contexto dos cinco critérios apresentados, uma importância relevante.
Com efeito, o critério em causa contrapõe as dições apartadas (simples)
às dições juntas (compostas), que são abordadas nos capítulos XXXIV
e XXXXV respetivamente, em que o autor pretende, acima de tudo,
encontrar um critério que explique a delimitação dos compostos (cf.
COSERIU, 2000: 47)154.
No que diz respeito às dições apartadas, o autor considera que são
aquelas «a que os latinos chamam simprezes ou singelas são aquellas
cujas partes não podem ser dições inteiras, mas dividem-se somente
em síllabas e letras[155]; ou também não se podem dividir quando
não tem mais que hũa só letra[156]» (OLIVEIRA, 2000: 124). No
entanto, Oliveira chama a atenção para casos como amaríamos, cuja
_________________________
153
Fernão de Oliveira reconhece que o português, além de ter palavras comuns com o latim, o
grego e o castelhano, tem também palavras «doutras nações nossas vezinhas (…) e doutras
gentes mais apartadas de nós.» (OLIVEIRA, 2000: 123). No entanto, tendo em conta que sempre
existiram empréstimos linguísticos, de acordo com este gramático, não é possível estabelecer
com exatidão a origem da maior parte das palavras comuns, visto que a sua origem se perdeu
ao longo do tempo.
154
	Neste contexto, devemos ter presente as considerações tecidas pelo investigador Sá Fernandes
que afirma que, apesar de Oliveira confundir palavras compostas e palavras derivadas,
tendo presente, é claro, os conceitos de composição e derivação adiantados pela linguística
atual, as considerações levadas a cabo pelo gramático quinhentista, relativamente ao facto
de classificar as palavras derivadas como dições juntas (compostas), são muito interessantes,
uma vez que está, intuitivamente, a fazer uma sistematização dos morfemas derivacionais (cf.
FERNANDES, 2002: 247-248), isto é, dos morfemas presos, que não têm autonomia vocabular,
e nunca se encontram isolados, ao contrário dos morfemas livres que podem figurar sozinhos
como vocábulos (cf. CUNHA e CINTRA, 1992: 76).
155
	O gramático dá o exemplo de fazer que pode ser dividido em sílabas, mas não em outras
palavras, porque fa e zer, por si só, não têm qualquer significado (cf. OLIVEIRA, 2000: 124).
156
Oliveira exemplifica, neste caso, com a palavra é na terceira pessoa do singular do presente do
indicativo do verbo ser (cf. OLIVEIRA, 2000: 124).
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decomposição criaria duas palavras ama (verbo amar no imperativo
ou no indicativo, ou substantivo: nome de mulher que ama), ou
riamos (verbo rir no pretérito perfeito do indicativo). Neste caso,
porém, trata-se de uma dição singela, embora a sua decomposição
origine 2 dições singelas. No entanto, não podem ser consideradas
como tais, pois o significado isolado das palavras é diferente. Por esta
razão são indecomponíveis (cf. OLIVEIRA, 2000: 124), constituindo
palavras simples.
A fim de determinar a composição, ou seja, a «derivação por
prefixação» (FERNANDES, 2002: 248), Oliveira adianta que os
únicos elementos de uma palavra que se alteram são os morfemas,
por exemplo, se suprimirmos o prefixo «a» do morfema lexical
«acertar» e lhe agregarmos o morfema derivacional «com» iremos
obter «concertar»157.
As dições juntas são encaradas como as palavras «cujas partes
apartadas sinificam ou podem sinificar; e são dições por si ou partes
doutras dições em que primeiro serviram e donde têm seu primeiro
e próprio nacimento, ao contrário das apartadas. Ou as dições juntas
são aquellas em que se ajuntam diversas dições ou suas partes, fazendo
hũa só dição, como contrafazer, refazer, desfazer, nas quaes dições
se ajuntam diversas outras dições em cada hũa dellas» (OLIVEIRA,
2000: 125).
Como se depreende pelos exemplos apresentados, os prefixos
«contra, re e des», por si só nada significam. Apesar disso, o autor
adianta que basta que uma das partes da palavra tenha significado
como é o caso de «fazer», comum aos três exemplos158. Aventa ainda
que as dições juntas podem ser constituídas por mais de duas partes.
Nestes casos utilizam-se dois prefixos em simultâneo: «desempedir e
desencolher» que são constituídas por dois prefixos «des e em, e pedir
e colher» (OLIVEIRA, 2000: 127).
_________________________
157
«E composição não ha hi que duvidar della, posto que se perca esta letra a do começo do
premeiro verbo acertar quando lhe ajuntamos esta parte com no começo, dizendo concertar,
porque assi se faz em outras partes que se mudam e tiram e acrescentam letras.» (OLIVEIRA,
2000: 127).
158
Além dos prefixos contra, re e des, fala ainda dos seguintes: es, em e a: estorvar, esguardar
espedaçar, encarregar, empedir, encolher, acorrer, aparecer e aconselhar (cf. OLIVEIRA, 2000:
126-127).
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O autor aveirense admite, ainda, que uma palavra simples
(dição apartada) pode ver modificado o seu significado quando
está em contacto com o prefixo, uma vez que irá constituir uma
palavra composta (cf. FERNANDES, 2002: 249), apresentando várias
possibilidades. Assim, as dições juntas «às vezes guardam a mesma
sinificação que tinham, as suas apartadas, e às vezes tomam outra
quasi semelhante, e outras vezes muito diferente: guardam a mesma
sinificação, como torvar e estorvar; tomam outra quasi semelhante,
como guardar e resguardar, chegar e achegar; são de todo diferentes,
como podar e apodar, pedir e empedir; e não só diferentes, mas
também contrairas, como fazer e desfazer, andar e desandar. E
quando ficam na mesma sinificação, ou acrescentam essa sinificação,
como vender e revender, ou diminuem como acertar e concertar,
porque mais chegado é ao fim acertar que concertar e traz consigo
mais perfeição desse auto, o qual, ainda que pareça diferente, não é
muita a diferencia» (OLIVEIRA, 2000: 127).
Este aspeto é relevante porque representa o critério através do qual
Oliveira explica a delimitação de todas as palavras compostas que,
da análise dos exemplos anteriores, nos leva às mesmas conclusões
adiantadas por Eugenio Coseriu. Assim, é através da «’analisabilidade’
segmental da significação lexical, isto é, a possibilidade de se atribuir
significação lexical aos segmentos de uma forma, que podem por isso
ser considerados como componentes da significação lexical da forma
inteira» (COSERIU, 2000: 49).
No quinto critério de classificação das palavras do português, o
gramático quinhentista opõe as dições primeiras às dições tiradas,
considerando que as dições primeiras são aquelas «cujo nacimento
não procede doutra parte mais que da vontade livre daquelle que
as primeiro pôs, como roupa, manta, esteira, cadeira e matula»
(OLIVEIRA, 2000: 133). Quanto às dições tiradas são aquelas «que os
latinos chamam derivadas, são cujo nacimentos vêm doutras alghũas
dições donde estas são tiradas, como tinteiro, velhice, honrada»
(OLIVEIRA, 2000: 133).
Merece realce, ainda, o facto de o gramático renascentista, no
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capítulo XLII, intitulado doutras dições e eiceições, especificar o
significado de algumas terminações, ou seja, «o valor semântico
de alguns sufixos» (FERNANDES, 2002: 250). Assim, adianta que
a terminação «– eiro» é indicador de «alghuns oficios mecânicos»
(OLIVEIRA, 2000: 139), adiantando, como exemplos, as palavras
«pedreiro, carpenteiro e sapateiro» (OLIVEIRA, 2000: 139). Afirma,
porém, que existem exceções a esta regra, por exemplo, «ferrador,
boticairo, surrador e outros» (OLIVEIRA, 2000: 139). A terminação
«–ria» significa, na generalidade, as «oficinas ou lugares desses
oficios, cujos nomes acabarão em ria (…) como orivesaria, sapataria,
carpintaria» (OLIVEIRA, 2000: 139). O significado do sufixo
«–ão» pode ser duplo, de acordo com o autor aveirense. Pode referirse aos nomes verbais femininos, como «lição e oração»; ou pode
significar os aumentativos, sendo de notar que estes últimos também
podem ser representados pelo sufixo «–az» (OLIVEIRA, 2000:
140). Por outro lado, «–or» significa os nomes verbais masculinos,
como «regador e governador». O sufixo «inho/inha» indica os nomes
diminutivos masculino ou feminino como «mocinho e mocinha»,
e, para terminar, fala do sufixo «–mente», que serve para formar
os advérbios que significam qualidade, a saber «compridamente,
abastadamente e chammente» (OLIVEIRA, 2000: 140). Trata ainda
da derivação regressiva159 quando refere que o substantivo «honrra»
deriva do verbo «honrrar» (cf. FERNANDES, 2002: 250).
No penúltimo capítulo da gramática, dedicado à sintaxe, Fernão
de Oliveira fala ainda da derivação imprópria160, considerando que
há palavras que podem mudar de classe gramatical sem modificarem
_________________________
159
	Celso Cunha e Lindley Cintra consideram que a derivação regressiva consiste «na redução da
palavra derivante por uma falsa análise da sua estrutura» (CUNHA e CINTRA, 1992: 104).
160
	Celso Cunha e Lindley Cintra consideram que a derivação imprópria é o processo de
enriquecimento vocabular, através do qual uma palavra pode mudar de classe gramatical sem
sofrer modificação na sua forma, verificando-se a passagem de substantivos próprios a comuns;
de substantivos comuns a próprios; de adjetivos a substantivos; de substantivos a adjetivos; de
substantivos, adjetivos e verbos a interjeições; de verbos a substantivos; de verbos e advérbios
a conjunções; de particípios (presentes e passados) a preposições e de particípios (passados) a
substantivos e adjetivos, respetivamente (cf. CUNHA e CINTRA, 1992: 105-106).
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a sua forma, por exemplo, «o ler faz bem aos homens» cujo verbo
infinitivo serve de nome (cf. OLIVEIRA, 2000: 153).
A variedade linguística, ou seja, a diversificação interna
da língua histórica, segundo Coseriu, é tratada por Fernão de
Oliveira de uma forma muito precisa e sistematizada, superando
as considerações tecidas sobre o mesmo assunto por autores como
Dante e o gramático quinhentista Bovillus (cf. COSERIU, 2000: 59).
Assim, ao estabelecer a oposição entre dições velhas (arcaísmos),
novas (neologismos) e usadas (correntes), o gramático quinhentista
considera que as «dições velhas são as que foram usadas, mas agora
são esquecidas» (OLIVEIRA, 2000: 128). As dições novas «são
aquellas que novamente ou de todo fingimos ou em parte achamos»
(OLIVEIRA, 2000: 129), defendendo, com moderação, a criação de
vocábulos que deem resposta a novas realidades. As dições usadas
«são estas que nos servem a cada porta (como dizem), estas, digo,
que todos falam e entendem, as quaes são próprias do nosso tempo e
terra. E quem não usa dellas é desentoado, fora do tom e musica dos
nossos homens d’agora» (OLIVEIRA, 2000: 131).
Do último grupo estabelecido (dições usadas), o autor aveirense
considera que estas dições podem ser gerais, isto é, comuns a todos
os falantes, ou particulares, estabelecendo, neste caso, variações
sincrónicas de carácter diastrático e variações sincrónicas de carácter
diatópico. No que diz respeito às primeiras, o autor entende que «esta
particularidade ou se faz antre oficios e tratos, como os cavaleiros
que têm huns vocabolos e os lavradores outros, e os cortesãos outros,
e os religiosos outros, e os mecanicos outros, e os mercadores outros»
(OLIVEIRA, 2000: 131). Ora, ao analisar este tipo de variações,
intuitivamente, Oliveira vai analisar também as variações linguísticas
diafásicas, uma vez que o uso das dições particulares está dependente
não só dos «oficios», como já foi referido, mas também do «tratos»,
uma vez que «os homens falam do que fazem; e portanto os aldeãos
não sabem as falas da corte» (OLIVEIRA, 2000: 122), o que implica
uma dependência das relações socioeconómicas do indivíduo161.
_________________________
161
«cada hum fala como quem é» (OLIVEIRA, 2000: 83).
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Neste contexto, Oliveira contribuirá «já na época renascentista, para
o delineamento da tarefa da Sociolinguística» (SANTOS, 2005: 84),
já que «acentua (…) a diversidade social do falar e da língua e chega
mesmo a assinalar, pelo menos no âmbito do vocabulário, a existência
de ‘línguas especiais’» (COSERIU, 2000: 59).
No que às variações sincrónicas de carácter diatópico diz
respeito, afirma «ou também se faz em terras esta particularidade,
porque os da Beira têm hũas falas e os dÁlentejo outras. E os (…) da
Estramadura são diferentes dos d’Antre Douro e Minho, porque assi
como os tempos, assi também as terras criam diversas condições e
conceitos» (OLIVEIRA, 2000: 131), daqui se depreende que o autor
considere a existência de variedades linguísticas estabelecidas por
aspetos regionais.
Relativamente às dições próprias (não metafóricas), que o autor
contrapõe às dições mudadas (metafóricas), considera que «chamamos
aquellas que servem na sua primeira e principal sinificação, como
livro, que desd’o seu principio e principal intento sempre quis e agora
quer dizer este de papel escrito porque lemos» (OLIVEIRA, 2000: 132).
Por dições mudadas, diz que são aquelas «a que os latinos chamam
transladadas, são as que por necessidade ou melhoria de sinificação
ou voz estão fora de seu proprio sinificado; e ou em lugar doutra dição
que não era tão boa como nós queríamos para nosso intento, ou estão
onde não havia dição propria como livro» (OLIVEIRA, 2000: 132).
No que diz respeito às classes de palavras, cumpre salientar
que Oliveira não estabelece explicitamente o seu número. No
entanto, admite o nome, o verbo, o artigo, o pronome, o advérbio, a
conjunção, a preposição e a interjeição, dedicando alguma atenção
ao nome e ao verbo, embora não defina nenhuma das classes de
palavras162. Neste contexto, Coseriu defende que Oliveira é inovador
porque tenta afastar-se «dos esquemas da gramática latina», assim
«prescinde explicitamente das definições das categorias gramaticais e
_________________________
162
Fernão de Oliveira coloca o gerúndio e o particípio na classe dos nomes e, tal como os gregos,
admite que o artigo é uma classe de palavras independente.
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restringe-se a identificar e a descrever as formas que expressam essas
categorias»163 (COSERIU, 2000: 50-51).
Assim, Oliveira admite que o nome tem declinação em género
e número. No género reconhece o masculino, o feminino, o
indeterminado e o comum. Nas declinações «de número há quatro:
formação do plural com -s (moço-moços), com -es (pavês-paveses),
com mudança de uma letra (animal-animais) e com modificação
de uma sílaba (almeirão-almeirães)» (COSERIU, 2000: 52). Os
casos dos nomes «não são considerados categorias morfológicas» e
«são mantidos apenas como tipos de funções oracionais – todavia,
reduzidos a quatro (nominativo, genitivo, dativo, acusativo) e, com
uma excepção, designados com novos nomes: prepositivo, possessivo,
dativo e pospositivo» (COSERIU, 2000: 52). Por seu turno, o verbo é
uma palavra variável em género, conjugação, modo, tempo, número
e pessoa (cf. OLIVEIRA, 2000: 150).
João de Barros164 é o autor da segunda gramática da língua
_________________________
163
	Com efeito, diz Oliveira «Não dixemos aqui (…) que cousa é nome, como também fezemos aos
artigos e faremos nos verbos, porque do intento desta parte da grammatica que agora tratamos
não é mais que só dar noticia das vozes, e não difinções ou determinadas declarações das
cousas» (OLIVEIRA, 2000: 145).
164
Filho ilegítimo de Lopo Barros e de mãe incógnita, nasceu, possivelmente, em 1496 em Vila
Verde, perto de Viseu. Órfão muito cedo, foi confiado a D. João de Meneses, Mordomo-mor
de D. Manuel. Nos paços de D. Manuel teve acesso ao plano educativo dos meninos nobres,
que consistia na aprendizagem das línguas, das ciências matemáticas, das letras humanas, das
danças, dos jogos militares e outros exercícios. Apesar desta sólida preparação, não frequentou
a Universidade, sendo, sobretudo, um autodidata, que lhe proporcionou uma familiaridade
com autores como Virgílio e Tito Lívio. Durante o tempo que esteve ao serviço do futuro
rei D. João III, como moço de guarda-roupa, João de Barros ensaiou as primeiras tentativas
literárias. Casou, em Leiria, com D. Maria de Almeida e teve 10 filhos, dois dos quais discípulos
de Fernão de Oliveira. Apesar disso, continuou sob proteção real. Em 1522, já com D. João
III no poder, é nomeado, pelo novo rei, governador do castelo de S. Jorge de Mina. Em 1525
é nomeado Tesoureiro do dinheiro da Casa da Índia, da Casa da Mina e Tesoureiro-mor de
Ceuta, cargos que abandona em 1528. Em 1530 refugia-se na sua quinta de Ribeira de Litém,
perto de Pombal, por temer a peste. No ano de 1533 é nomeado feitor das Casas da Índia e
da Guiné, mas em 1535 o rei concede-lhe uma capitania no Brasil. É devido a este facto que
João de Barros dá início à sua ruína económica, pois o envio, a seu cargo, de duas expedições
tornaram-se num fracasso, em 1535 e 1536, respetivamente. Em 1567, após ter renunciado
aos cargos de feitor, retira-se definitivamente para Ribeira de Litém, vivendo de tenças régias
que se revelaram insuficientes para liquidar todas as dívidas. Morre, provavelmente, em 1570.
Autor polígrafo, Barros foi panegirista, historiador, pedagogo novelista e gramático.
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portuguesa, que publicou em 1540, com o título Grammatica da
Língua Portuguesa. Obra que faz parte de um conjunto de textos que
pretendiam cumprir um projeto pedagógico-didático que, segundo
o autor, era fundamental para a aprendizagem da língua portuguesa.
Assim, acompanhavam o texto anteriormente referido o Dialogo
em Louvor da nossa Linguagem e o Dialogo da Viciosa Vergonha,
sendo de notar que, um ano antes da publicação destes textos, veio a
lume, em 1539, um outro, a Grammatica da Língua Portuguesa com
os Mandamentos da Santa Madre Igreja, comummente conhecida
como Cartilha com os Preceitos e Mandamentos da Santa Madre
Igreja, e cõ os Mistérios da Missa e Responsoreos Della, que serviria
de introdução à gramática da língua portuguesa165, na qual o autor
expõe os objetivos que o levaram a escrever a gramática. Assim, no
prólogo, dedicado ao príncipe D. Filipe, Barros afirma que pretende
estabelecer os preceitos da língua portuguesa, ajudar aqueles que
queriam estudar a gramática latina e grega e ensinar o português aos
povos conquistados (cf. ALMEIDA, 2001: 109)166. Daqui se depreende
que, à semelhança dos gramáticos renascentistas, também João de
Barros defende o ensino da língua portuguesa face à língua latina,
uma vez que o conhecimento da gramática da língua materna é
essencial e facilita o estudo do latim. Nesta sequência, os objetivos
da gramática são sobretudo didáticos, denotando-se uma clara
pretensão de sistematizar a norma linguística portuguesa.
Na Grammatica da Língua Portuguesa, define gramática como
um «vocábulo grego: qu’er dizer çiênçia de lêteras. E, segundo a
definçám que lhe os Gramáticos déram, é um módo certo e justo de
_________________________
165
Assim, no sistema de ensino/aprendizagem, a Cartilha funcionava como o primeiro livro,
destinada aos primeiros anos de aprendizagem da língua. Foi talvez a primeira gramática
infantil escrita em português, cujo recurso à imagem faz dela a predecessora da moderna
didática das línguas, que preconiza a utilização de meios audiovisuais como instrumento ao
serviço do ensino/aprendizagem. A Grammatica da Língua Portuguesa seria o segundo livro,
o Dialogo da Viciosa Vergonha funcionava na perspetiva de que a função do educador não se
limitava ao ensino das letras, mas abrangia também as normas da boa conduta. O Dialogo
em Louvor da nossa Linguagem contém um conjunto de especulações sobre a linguagem que
ajudam a esclarecer as ideias linguísticas do autor.
166
	O texto que constitui a Cartilha contém as vogais, as consoantes, as sílabas e os ditongos da
língua portuguesa tendo no final um catecismo com textos em latim e português.
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falár e escrever, colheito do uso e autoridáde dos barões doutos. Nós
podemos-lhes chámar artefiçio de palávras póstas em seus naturáes,
pera que, mediante elas, assi na fála como na escritura, venhamos em
conheçimento das tenções alheas» (BARROS, 1971; 293).
Desta caracterização destaca-se o facto de o autor considerar
que a norma linguística se obtém do uso dos indivíduos mais
cultos, ou seja, na metalinguagem atual na ortoépia e na ortografia,
respetivamente (cf. FERNANDES, 2002: 260). Por outro lado, é
sobretudo uma gramática preceptiva e não especulativa167, que baseia
a análise da língua portuguesa no latim, visto que, para o João de
Barros, a nossa língua materna é filha da latina e por essa razão deve
usar a mesma terminologia, «E, porque a máis pequena déstas pártes
é a lêtera, donde se todalas dições compõem, vejamos primeiro déla
e desi das outras três, nam segundo convém à órdem da Gramática
especulativa, mas como requére a preçeitiva, usando dos termos da
Gramática latina cujos filhos nós somos, por nam degenerár dela»
(BARROS, 1971: 294).
Tal como Fernão de Oliveira que afirma ter trabalhado sem
predecessores (cf. OLIVEIRA, 2000: 154), também João de Barros
defende que trabalhou desajudado de precursores (cf. ASSUNÇÃO,
1997: 82). Assim praticamente não cita o nome de nenhum autor,
e, quando o faz, muito esporadicamente, refere autores como
Quintiliano e Prisciano. No entanto, aos gramáticos humanistas como
António de Nebrija168 e Fernão de Oliveira não faz qualquer alusão.
Ora, como é sabido a influência mais notória de Barros é Nebrija,
sendo de notar que esta influência é encarada atualmente de pontos
de vista distintos, cujas posições, que consideramos mais pertinentes,
são adiantadas por Carvalhão Buescu e Eugenio Coseriu. Assim, se a
primeira investigadora defende que João de Barros foi autónomo na
_________________________
167
	Na gramática de João de Barros não se vislumbra nenhuma reflexão teórica a respeito da língua,
sendo por isso uma gramática que se resume a um conjunto de preceitos, que não contempla a
gramática como ciência, mas sim como arte (cf. ALMEIDA, 2001: 155).
168
	Com efeito, a influência de António de Nebrija em João de Barros é uma constante ao longo
da sua obra, verificando-se logo no prólogo, onde o autor assinala as razões que o levaram a
escrever a obra (cf. ALMEIDA, 2001: 109).
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orientação e nos objetivos da sua gramática, relativamente a Nebrija,
considerando também que Barros se serviu de outras fontes que
faziam, certamente, parte da sua cultura, não esquecendo ainda as
reflexões e as experiências do próprio autor169, já Coseriu tem uma
opinião bem diferente. Este investigador critica o autor renascentista,
acusando-o de copiar sem escrúpulos o autor espanhol sem fazer
qualquer referência ao seu nome (cf. COSERIU, 2000: 36).
Outro aspeto de relevo nas considerações do autor quinhentista
é o seu apego aos preceitos da gramática latina, seguindo, na divisão
da gramática precetiva, a tradição gramatical greco-latina170. Nesta
sequência, tal como os latinos, divide a gramática em quatro partes:
«Ortografia, que tráta de lêtera; (…) Prosódia, que tráta de sílaba;
(…) Etimologia, que tráta da diçam, e (…) Sintáxis, a que responde a
construçám» (BARROS, 1971: 294).
Apesar de anunciar em primeiro lugar a Ortografia171, Barros
trata-a em último lugar, ao contrário da tradição greco-latina e de
Nebrija que a analisam logo no início. No entanto, no princípio da
obra, o autor adianta algumas considerações sobre alguns aspetos
ortográficos como a definição, acidentes e números das letras172.
_________________________
169
Além disso, Carvalhão Buescu considera que Barros foi o precursor da gramática moderna
normativa que tem em atenção os falares nacionais da atualidade (cf. BUESCU, 1971: XXXVII).
170
A partir da segunda metade do século XII, os conteúdos da gramática são: littera, syllaba, dictio
e oratio, correspondendo à divisão proposta por Prisciano. Foram posteriormente convertidos
em: orthographia, prosodia, etimologia e diassynthetica. Esta divisão foi transmitida ao
Renascimento e adaptada por gramáticos como Nebrija (cf. ALMEIDA, 2001: 110).
171
	No último capítulo da sua gramática, Barros pretende estabelecer a uniformização da língua
portuguesa, defendendo o recurso ao método indutivo no ensino/aprendizagem da língua
materna, partindo da abordagem do simples para o complexo (cf. BARROS, 1971: 135).
172
Barros considera, inicialmente, 33 letras na língua portuguesa, embora não seja muito
coerente, na sua explicitação, adiantando que 8 são vogais e 25 são consoantes (cf. BARROS,
1971: 61-62). Em capítulo posterior, dedicado já à ortografia, é mais explícito, afirmando que
são 33 letras em figura, mas 26 em poder (cf. BARROS, 1971: 136), sendo 8 vogais, 7 ditongos,
considerando consoantes todas as restantes, das quais 8 são mudas, 7 meias vogais e três
líquidas (cf. BARROS, 1971: 136-140). Este facto mereceu o comentário seguinte de Coseriu:
«[d]epois de ter diferenciado, na primeira parte da sua Gramática, como Nebrija e Oliveira,
figura e potestas (figura e poder), ele volta a confundir várias vezes os dois conceitos: assim,
escreve que o português possui 23 “leteras en poder e trinta e quatro en figura” [o número de
trinta e quatro letras é obtido pela inclusão do til como figura de letra] (edição de Carvalhão
Buescu, p.296), com o que quer dizer exatamente o contrário e, na parte sobre a ortografia (…)
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Assim, as questões ortográficas são abordadas num espaço restrito no
último capítulo, justificando esta brevidade com questões de ordem
metodológica e pedagógica, em que os métodos devem ser simples,
breves e claros.
Tal como a ortografia, a Prosódia é analisada muito levemente
pelo autor, limitando-se a fazer referência aos acidentes e margens
silábicos do português. Além disso, não trata as regras do acento e da
métrica, ao contrário de Nebrija que apresenta esta parte da gramática
com grande rigor metodológico.
À semelhança da tradição greco-latina, a terceira parte da
gramática, a Etimologia173 é a parte mais extensa da obra, em que
o autor português, ao contrário de Nebrija e Oliveira, apresenta 9
classes de palavras que distribui de forma hierarquizada, fazendo
corresponder a essas classes, numa perspetiva pedagógica muito
pertinente as diversas peças do jogo de xadrez. Desta forma, os
dois reis correspondem ao nome e ao verbo que são acompanhados
pelas duas damas, pronome e advérbio, e, por fim, os peões, que
correspondem ao particípio, ao artigo, à conjunção, à preposição e à
interjeição (cf. BARROS, 1971: 293-294).
Em relação ao nome, apresenta uma definição muito próxima
de Nebrija (cf. ALMEIDA, 2001: 115), considerando que é «aquele
que se declina por cásos sem tempo, sinificando sempre algũa cousa
que tenha corpo, como homem, pau, pedra: sem corpo, Gramática,
çiênçia, doutrina» (BARROS, 1971: 299). Como se depreende desta
_________________________
ele fala de 26 “poderes”, número que toma evidentemente de Nebrija (…) e que em Nebrija
é, aliás, correto, mas naturalmente para o espanhol e não para o português.» (COSERIU,
2000: 35-36 nota 20). Por outro lado, saliente-se o facto de Maria Leonor Carvalhão Buescu
considerar que Fernão de Oliveira e João de Barros seguiram fontes distintas, no que diz
respeito a este assunto. De facto, Fernão de Oliveira parece ter-se inspirado nos italianos Gian
GiorgioTrissino (1478-1550) e Leonardo Salviati (1540-1589), enquanto João de Barros, além de
consultar Trissino, baseou-se sobretudo em gramáticos franceses, nomeadamente em Jacques
Peletier (1517-1582) (cf. Buescu apud BARROS, 1971: LXII e Buescu apud OLIVEIRA, 1975:
25-27).
173
Apesar de João de Barros considerar esta parte da gramática o nascimento da diçam, adverte
que é extremamente difícil procurar a etimologia das palavras, limitando-se a afirmar que
o português tem alguns estrangeirismos que surgem do contacto com outras nações (cf.
BARROS, 1971: 298).
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definição, há uma análise do nome concreto e do nome abstrato,
não lhes atribuindo, apesar disso, qualquer metalinguagem própria.
Tal como o autor espanhol, Barros apresenta 6 acidentes para o
nome «Calidáde, Espéçia, Figura, Género, Número, Declinaçám
per casos» (BARROS, 1971: 299). Na calidáde, faz a distinção entre
nome próprio e nome comum, nome substantivo e nome adjetivo,
falando ainda dos (pro)nomes relativos, «E chamamos relativo aquela
parte que faz lembrança de algum nome que fica atrás; e este tal se
chama antecedente» (BARROS, 1971: 299). Na espéçia distingue
o nome primitivo e o nome derivado, apresentando para este oito
subclasses: patronímicos, possessivos, diminutivos, aumentativos,
comparativos, denominativos, verbais e adverbiais, considerando,
ainda, os «participais», quando especifica as diferentes classes dos
derivados. A figura é o acidente que permite distinguir os nomes
simples dos compostos. No género distingue o masculino, o feminino
e o neutro, admitindo o seu reconhecimento quer pela significação
(como os latinos), quer pelo uso do artigo (como os gregos). No
número reconhece o singular e o plural, apresentando ainda os
nomes irregulares. Fala, posteriormente, na declinação dos nomes,
reconhecendo duas declinações: os nomes que terminam em vogal
e os que acabam em consoante. No caso, admite os mesmos seis da
língua latina, considerando ainda um sétimo, que apelida de ablativo
instrumental.
Quanto ao verbo, defende que é «ũa vóz ou palavra que demóstra
obrár algũa cousa, o quál nam se declina, como o nome e pronome,
per casos, mas conjuga-se per módos e tempos» (OLIVEIRA, 1971:
325), admitindo que tem 6 acidentes: género, espécie, figura, tempo,
modo, pessoa, número e conjugação. No género, considera os verbos
pessoais – ativos (transitivos) e neutros (intransitivos), e verbos
impessoais – ativos e passivos. Na espécie contempla a primitiva e
a derivada (aumentativos, diminutivos, denominativos e adverbiais).
Na figura reconhece a simples e a composta. No tempo considera o
presente, três tempos passados e um tempo futuro. No modo refere o
indicativo ou demonstrador, o imperativo ou mandador, o optativo
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ou desejador, o conjuntivo ou ajuntador e o infinitivo ou não acabado,
mantendo os cinco modos tradicionais da gramática latina, com uma
incipiente inovação terminológica. Na pessoa aponta a primeira, a
segunda e a terceira. No número reconhece o singular e o plural.
E, no último acidente do verbo admite três tipos de conjugações,
a primeira para os verbos que terminam em –ar, a segunda para
os que terminam em –er e a terceira para os que terminam em –
ir, afastando-se neste aspeto da tradição latina que, como sabemos,
admitia 4 conjugações174.
Apesar de o autor considerar o particípio uma das partes da
oração, não lhe dedicou nenhuma secção, falando nele apenas
pontualmente, quando faz referência ao nome ou ao verbo. Porém,
«estas referências são tão breves e tão poucas que não permitem
grandes comentários. No entanto é possível deduzir delas que o
particípio tem características comuns quer ao verbo quer ao nome»
(ALMEIDA, 2001: 145).
João de Barros dedica uma atenção mais significativa à sintaxe
do que Fernão de Oliveira175. Nesta secção, João de Barros, além de
analisar as figuras, dedicando-lhe um capítulo particular, faz um
tratamento da ordem das palavras na frase, entendendo que essa
ordem não é comum a todas as línguas uma vez que «cada naçán tem
sua ordem» (BARROS, 1971: 115).
No século XVII a produção gramatical em Portugal não é
intensa e os ideais gramaticais não se apresentam mais evoluídos no
que no século precedente. Neste contexto, Amaro de Roboredo176 é
_________________________
174
Foi o gramático italiano Trissino que reuniu numa mesma conjugação duas das conjugações
latinas (cf. BARROS, 1971: 331).
175
	Não obstante esta situação, não podemos esquecer que Fernão de Oliveira estaria a escrever uma
obra que dedicaria na íntegra à sintaxe, pelo menos é o que se depreende das próprias palavras
do autor, no penúltimo capítulo da sua gramática, precisamente dedicado à construição (cf.
OLIVEIRA, 2000: 152). Esta obra é desconhecida entre nós, ficando-nos algumas dúvidas que
se prendem sobretudo com o facto de saber se essa obra terá sido realmente escrita, ou se teria
sido publicada.
176
Pouco se sabe a respeito da vida de Amaro de Roboredo. No entanto, com a recente pesquisa
levada a cabo pelo investigador Manuel Gonçalo de Sá Fernandes, ficamos, certamente, mais
elucidados com muitas questões que se prendem com a vida do autor seiscentista, sobretudo
com as questões que se prendem com a linguística e, mais concretamente, com os aspetos
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considerado o autor mais conceituado do período pós renascimento,
sendo responsável por muitas obras de teor linguístico. No entanto,
a mais importante saiu dos prelos em 1619 e intitula-se Methodo
Grammatical para Todas as Línguas. Consta de tres partes: 1.
Grammatica exemplificada na portugueza, & latina. 2. Copia de
Palavras exemplificada nas latinas, artificio experimentado para
entender Latim em poucos meses. 3. Phrase exemplificada na Latina,
em que se exercitão as syntaxes ordinárias, & collocação rhetorica,
como mostra a 3. & 4. folha. Autor Amaro de Roboredo natural da
villa de Algoso, Pedro Craesbeek, Lisboa.
Esta obra contém um prólogo, que é uma carta de Roboredo ao
D. Gaspar Alvarez Vega, docente de língua latina na Universidade
de Salamanca. «Aí o gramático nordestino faz uma apologia da obra
e do método, explicando, sucintamente: a língua em que se devem
escrever as gramáticas, latinas ou não; o respeito que o autor deve
ter pelos leitores, assim como o mestre pelo educando; a importância
de se criar uma escola / disciplina de língua materna; o motivo da
_________________________
gramaticais. Apesar das muitas hipóteses que se têm colocado a respeito da data e do local de
nascimento, Manuel Gonçalo de Sá Fernandes, após analisar as várias possibilidades, adianta
que o autor nasceu nos finais do século XVI, possivelmente entre 1580 e 1585, no concelho de
Vimioso, distrito de Bragança., corroborando esta possibilidade com as palavras do próprio
Roboredo na sua obra Methodo Grammatical, sendo, possivelmente, um dos três filhos
de Afonso e Catarina Rodrigues. Fez os seus primeiros estudos, provavelmente no Colégio
Jesuítico do Santíssimo Nome de Jesus em Bragança, ou no Colégio ou Seminário de S. Pedro
também em Bragança. Por outro lado, a incógnita mantém-se em relação à frequência de
algum curso a nível superior, bem como à obtenção de algum grau académico. Apesar disso,
Manuel Gonçalo de Sá Fernandes afirma que «parece indesmentível que Amaro de Roboredo
tenha estudado Artes (gramática latina na Universidade de Salamanca» (FERNANDES, 2002:
88), apoiando a sua tese em alguns princípios, em que se destaca a proximidade geográfica
do distrito de Miranda do Douro com a cidade de Salamanca, e pelo facto de, na época, ser
relativamente comum a deslocação de alunos portugueses para aquela cidade espanhola para
realizarem os seus estudos universitários, salientando, também, a intensidade da vida cultural
que a cidade do Nordeste Transmontano gozava nesta época (cf. FERNANDES, 2002: 90-91).
No que diz respeito à vida profissional e eclesiástica, saliente-se que em 1610 Roboredo era
secretário do arcebispo de Évora D. Diogo de Sousa. Em 1625 foi preceptor de D. Duarte e de D.
Francisco, netos do conde de Sabugal e professor dos filhos do fidalgo espanhol D. Baltasar de
Teive, que vivia em Portugal. Em 1627, foi beneficiado da Igreja da Nossa Senhora da Salvação
da diocese de Lisboa. Publicou, com alguma regularidade, durante uma década (1615-1625),
várias obras de teor linguístico-didático e de cariz religioso (1614-1653). Roboredo deve ter
falecido depois de 1653, em Viseu, com mais de 70 anos, altura em que se publicou a sua última
obra (cf. FERNANDES, 2002: 92-93).
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existência de uma nova gramática, o Methodo Grammatical; e, “como
ficará universal”» (FERNANDES, 2002: 104).
Por outro lado, advoga que «havia hũa sò língua quando a razão era
mais unida a qual como vinculo dos entendimentos. & artes, importa
ir ao menos per divisões descobrindo. Porque, omnes artes, quae ad
humanitatem pertinent, habent commune quoddam uinculum: &
quasi cognatione quadam inter se continentur» (ROBOREDO, 1619:
b4), pelo que estabelece um método que ensine por intermédio da
língua portuguesa certos princípios gerais a todas as línguas. Defende
que a língua latina deve ser escrita em português, razão pela qual
critica o padre Manuel Álvares e toda a tradição jesuítica que davam
primazia ao estudo do latim, baseando-se em métodos demasiado
complexos. Pelo contrário, a aprendizagem em língua materna
trazia numerosas vantagens, das quais o autor destaca «saberão os
principiantes per arte em poucos annos, & melhor a lingua Materna,
que sem arte per muitos annos, com pouca certeza» (ROBOREDO,
1619: plv.). De facto, o autor preconiza um método de ensino baseado
na simplicidade, com exemplos breves e claros, permitindo uma
rápida aprendizagem, criticando as gramáticas latinas que se perdiam
em muitas regras, com inúmeras exceções.
Ora, ao defender que o novo método de ensino irá permitir aos
alunos uma aprendizagem de várias línguas, Amaro de Roboredo
concebe a ideia de gramática comparada pela primeira vez na história
da linguística portuguesa, uma vez que os gramáticos anteriores a
Roboredo não «usaram o método comparativo, porque não houve
propriamente comparações / paralelos entre os sistemas linguísticos
de ambas as línguas» (FERNANDES, 2002: 437), pelo que se atribui
a Roboredo o pioneirismo, ou pelo menos o uso em larga escala
deste método em Portugal (cf. FERNANDES, 2002: 437). Aliás, a
gramática comparada, enquanto estudo independente da filologia, é
uma criação recente. Jiří Černý considera que foi o filólogo alemão
Franz Bopp177 (1791-1867) o seu fundador, ao fazer um estudo
_________________________
177
	O comparativismo linguístico irá ser desenvolvido posteriormente por autores como Jakob
Grimm (1785-1863), Friedrich Diez (1794-1876) e August Scheicher (1821-1867).
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comparativo do Grego, do Latim, do Persa e do Germânico, que se
traduziu na obra Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache
in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen
und germanischen Sprachen, que veio a lume em 1816, ao qual juntou,
posteriormente o estudo de outras línguas como o Lituano, o Zenda,
o antigo Eslavo e o Arménio (ČERNÝ, 1998: 97).
Roboredo defende, ainda, que o «principiante, que passar per
este Methodo para as outras linguas tem meio caminho andado,
tendo decorado na primeira as regras que servem para todas (…)
fazedo da Materna quasi regra commum» (ROBOREDO, 1619:
blv.). Em consequência, iguala a sintaxe portuguesa à sintaxe latina,
comparando as regras do português com as do latim com o intuito de
que o aluno conheça melhor a língua latina, através da portuguesa,
alertando ainda para a necessidade dos compêndios contemplarem,
simultaneamente, a língua materna e a língua latina. Considera
também importante uma metodologia baseada na memorização e na
imitação, «Desta obrigação do Artífice nasce outra ao executor do
artificio: que he declarar primeiro (…) na lingua Materna do ouvinte,
tocando a seu tempo a correspondência da língua, que ha de aprender,
tocando sua conveniência, & differença, pois vão emparelhadas: &
isso com muita repetição de exemplos, & das mesmas regras pelas
mesmas palavras (…) E o que explicar no livro Latino traduzirá o
ouvinte na sua Materna» (ROBOREDO, 1619: b2v.).
Amaro de Roboredo dá, assim, continuidade ao pensamento
modista, uma vez que também ele admite que as diferenças entre
as línguas estão na forma particular como cada uma constrói uma
oração (KOSSARIK, 2002: 47). Aliás, no prólogo desta obra verificase que há uma constante apologia do método universal, que se
baseia nas categorias lógicas herdadas dos gramáticos especulativos
medievais, que foram, posteriormente, readaptadas por gramáticos
como Escalígero, Ramus ou Francisco Sánchez, culminando com a
gramática geral, dos teóricos de Port-Royal, havendo, claramente,
a prevalência da ratio sobre o usus. Ora, é precisamente este facto
que constitui um dos aspetos sublevados por Assunção que chama a
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atenção para o facto de Roboredo se antecipar «quarenta e um anos a
Port-Royal e quatro séculos a Chomsky», já que tinha como «objectivo
(…) desenvolver um método gramatical generalizável», reiterando,
ainda, que este aspeto «tem passado despercebido aos estudiosos da
historiografia lingüística» (ASSUNÇÃO, 2003: 270).
Roboredo critica, ainda, todos aqueles que confundem o que é
específico de cada língua e o que é comum a todas elas: «Quem souber
bem per arte a Portuguesa (…) descorrendo na Latina per semelhança,
irá descobrindo hum concerto propriedade & methafora racional (…)
A razão he, que os Latinos erão homes, com os quaes concordamos na
racionalidade, que encaminha o entendimento, & lingua, a declarar,
o que sentimos: & ainda que as palavras sejaõ diversas, assi cada
hua per si, como muitas juntas na razão da frase, com tudo a união
racional dellas, em todos he a mesma (…) a Grammatica depende da
razão, que a natureza vai pelo tempo descobrindo aos bõs ingenhos,
que sobre ella trabalhão» (ROBOREDO, 1619: VIII- IX).
Além disso, comungando ainda dos ideais dos gramáticos do
Renascimento, defende que as línguas vernáculas, para se afirmarem
como línguas, terão de estruturar esquematicamente em gramáticas
a sua língua, pois só desta forma é que podem alcançar o prestígio das
línguas clássicas. Por outro lado, a língua exerce, segundo Roboredo,
uma função civilizadora, uma vez que facilita a transmissão dos
costumes, tornando-se primordial na evangelização dos povos
conquistados. Ora, este aspeto é bastante pertinente se tivermos
em conta que nesta época Portugal já tinha iniciado o processo
de gramaticalização das línguas indígenas. Além disso, favorece o
relacionamento linguístico entre as nações, já que «viráse a facilitar
mais o comercio entre as Nações, & a descobrir muitas propriedades
da lingua estranha, fazedo da Materna quasi regra commum»
(ROBOREDO, 1619: blv.).
No que diz respeito à primeira parte da obra que está sob escopo,
Roboredo subdivide-a em 3 partes ou livros. No primeiro livro, trata
da explicação das partes da oração portuguesa e latina. É, por isso,
dedicado basicamente à morfologia, bem como grande parte do
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segundo, onde aborda os nomes e os verbos irregulares e defetivos
latinos e alguns portugueses que lhes correspondem. No terceiro
livro, estuda a sintaxe que é analisada do ponto de vista universal,
fazendo a separação entre sintaxe “normal” e figurada178. Além dos
três livros, a primeira parte tem ainda uma “recapitulação” dessa
parte, contendo as regras mais importantes.
Deste modo, o gramático transmontano considera que a língua
portuguesa e a língua latina têm apenas cinco partes da oração,
reconhecendo nome, o verbo, a preposição, o advérbio e a conjunção.
Por esta razão, o gramático do nordeste transmontano afasta-se dos
seus predecessores, sobretudo de Fernão de Oliveira e de João de
Barros.
No nome179, que é a mais importante parte da oração, reconhece
o número, o caso e o género, apresentado, sobretudo, uma definição
morfológica, à semelhança de Escalígero e Francisco Sánchez (cf.
FERNANDES, 2002: 501), englobando nesta classe os substantivos
e os adjetivos180. Nos substantivos admite os próprios (ou singulares)
e os comuns. Os adjetivos são divididos segundo dois pontos de
vista. Assim, tendo em conta a sua forma podem ser uniformes e
biformes. Tendo em atenção o seu significado os adjetivos podem ser
pronomes, particípios, interrogativos, relativos, partitivos, numerais,
possessivos, positivos, comparativos, e superlativos, que define,
sobretudo, tendo em conta os critérios morfológico e semântico,
mas, predominantemente sintático em cada uma das definições que
adianta. Por outro lado, considera ainda que os adjetivos têm o grau
positivo e o superlativo.
Admite, ainda, a existência de seis casos no português:
nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo, com três
terminações. No que diz respeito ao género, reconhece o masculino
e o feminino.
_________________________
178
	O autor expõe a ordem natural da frase «aa Preposição antes do Nome; ao Adverbio, antes do
Verbo, Adjectivo, & Adverbio; aa Conjunção, porque ou se antepõi, ou se pospõi» (ROBOREDO,
1619: 1). Quando a ordem natural não é respeitada encontramo-nos perante o erro: solecismo,
barbarismo e o uso impróprio das próprias palavras ou frases.
179
	No que diz respeito às partes da oração, contemplaremos apenas os aspetos que dizem respeito
ao português.
180
	Roboredo não faz a distinção semântica entre adjetivos e substantivos.
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O verbo é, depois do nome, a parte fundamental da oração, pois
para que possa existir oração (construção) “normal” tem de existir um
nome (em nominativo) e um verbo (em forma pessoal). No entanto, a
definição que apresenta de verbo baseia-se apenas no critério formal
ou morfológico (cf. FERNANDES, 2002: 507), já que considera que o
verbo «he palavra, que tem Numeros, & Pessoas verbaes com tẽpo»
(ROBOREDO, 1625: 89). Admite como espécies do verbo181 o ativo,
o passivo e o verbo substantivo ser182. O verbo ativo «he o Verbo que
de si lança actividade para algum Accusativo» (ROBOREDO, 1619:
69) e o verbo passivo he o Verbo, que não tem actividade algũa: antes
padece o Nominativo, que concorda com elle» (ROBOREDO, 1619:
69). Estas designações vão ser «complementadas com a nomenclatura
(…) de verbos “transitivos” e “intransitivos”» (FERNANDES,
2002: 509). Com efeito, os verbos transitivos formam a voz passiva
e os intransitivos são os que não têm o acusativo expresso, mas
subentendido, fazendo coincidir o agente e o paciente. Por seu turno,
os verbos ativos são ainda subdivididos em certos (intransitivos),
incertos (transitivos) e depoentes. Por outro lado, quer os verbos
ativos quer os verbos passivos podem ser ainda subdivididos em
pessoais e impessoais. Considera existirem também três conjugações
verbais para português e quatro para o latim, mas não apresenta
modos verbais, apresentando os «tempos com base numa descrição
numérica» (FERNANDES, 2002: 513).
Quanto ao particípio descreve-o como um «Adjectivo derivado
de Verbo, do qual participa tempo em algũas linguas» (ROBOREDO,
1619: 67).

_________________________
181
Manuel Gonçalo Sá Fernandes admite que, no que às espécies do verbo diz respeito, o
autor transmontano seguiu o espanhol Francisco Sánchez, que, por sua vez, se inspirou em
Escalígero, que adiantou a mesma divisão tripartida (FERNANDES, 2002: 510).
182
	O verbo ser é classificado como um verbo substantivo irregular, que não pertence nem aos
verbos ativos nem aos verbos passivos. Com efeito, na senda do Brocense, Amaro de Roboredo
considera que «Este Verbo, Sum, he como fundamento de todos (…). He irregular; & significa
sustancialmente, ser, ou star» (ROBOREDO, 1619: 68-69).
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CAPÍTULO II
Século XVIII português
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1. Contexto sociocultural e político-económico
Para compreendermos cabalmente a complexa conjuntura
político-social e cultural do século XVIII português, teremos de
nos reportar, ainda que muito sumariamente, ao panorama europeu
setecentista que ficou assinalado por reviravoltas nos modos de pensar
e formas de agir, sobretudo no que diz respeito à maneira de conceber
o pensamento científico e de encarar os direitos dos indivíduos,
acreditando-se na validade do progresso cultural e tecnológico, ao
mesmo tempo que se tecem duras críticas à autoridade das entidades
eclesiásticas e monárquicas. Assim, esta renovação abrangeu todas
as áreas do conhecimento, assistindo-se a uma crítica profunda às
instituições e princípios até então reinantes, dos quais se destaca
a crítica à supremacia da fé e da tradição sobre a razão, o espírito
crítico e o progresso, pelo que se atribui a designação de Iluminismo
à centúria de setecentos.
Ora, esta mudança de atitude perante a Natureza, o Mundo e
o próprio Homem começou a desenvolver-se já nos séculos XVI e
XVII, consolidando-se ao longo do século XVIII. De facto, a partir
do espírito humanista renascentista, que depositava uma grande
confiança no valor individual do homem e na sua capacidade de
produzir coisas novas, assistiu-se ao incremento de uma grande
vitalidade intelectual, que se traduziu no surgimento de inúmeras
obras que punham em causa os conhecimentos e teorias de cariz
escolástico-filosófico que até aí tinham sido consideradas como
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irrefutáveis, mas que não apresentavam nenhuns resultados práticos
para a vida do homem.
Em Portugal, o reflexo das ideias preconizadas pelos espíritos
esclarecidos europeus fez-se sentir desde cedo, logo na primeira
metade do século XVIII183, mas estava confinado a pequenos circuitos
eruditos portugueses, pelo que a nível da população em geral existia
uma quase total ignorância em relação aos acontecimentos culturais
que ocorriam no resto da Europa iluminada. Por isso, a divulgação
das novas ideias praticamente não se fez sentir, ou era de evolução
muito lenta fora da esfera intelectual do país.
A elite aristocrática portuguesa, a partir dos finais do século
XVII e início do século XVIII, começou a evidenciar um crescente
interesse intelectual, ao mesmo tempo que procurou ostentar um
padrão de vida moderno, levando-a à criação de determinados
círculos particulares onde se debatiam, essencialmente, as
preocupações literárias barrocas, constituindo sobretudo um espaço
de entretenimento cultural. Nestes locais, que entretanto abriram as
suas portas a alguns eruditos nacionais e estrangeiros fora da esfera
aristocrática, debateram-se cada vez mais os problemas da atualidade,
mormente as novas orientações científicas, históricas e filosóficas,
sendo que as questões literárias barrocas iam sendo relegadas para
segundo plano. De entre essas reuniões, saliente-se as que foram
empreendidas desde 1696 pelos condes da Ericeira, sobretudo por
D. Francisco Xavier de Meneses, 4º Conde da Ericeira (1673-1743), e
que ficaram conhecidas pelas designações de Conferências Discretas
e Eruditas (entre 1696 e 1705), Academia dos Generosos (entre 1714 e
1716) e Academia Portuguesa (entre 1717-1722)184. Estas conferências
tiveram um papel relevante na divulgação das novas ideias e
pensamentos que gravitavam na Europa, permitindo o contacto de
_________________________
183
Pedro Calafate defende que uma grande parte dos textos maiores do Iluminismo em Portugal
foi elaborada durante o reinado de D. João V (cf. CALAFATE, 2002: 12).
184
António Salgado Júnior considera que não devem utilizar-se todas estas designações, já que
todas elas se reportam a uma única academia que foi implementada por D. Francisco Xavier
de Meneses e, portanto, atribui-lhe a designação de ‘Conferências Eruditas’ com sucessão de
várias fases (cf. SALGADO JÚNIOR, 1994b, 196).
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intelectuais portugueses e estrangeiros, sendo que no contexto das
linhagens ilustradas dos alvores do século XVIII em Portugal, a casa
Ericeira se destaca pelo seu dinamismo mecenático (cf. ARAÚJO,
2003: 23).
Possuidor de uma vasta erudição, D. Francisco Xavier de Meneses
empreendeu uma série de contactos com muitas personalidades da
vanguarda intelectual estrangeira, sobretudo da Espanha, da Itália,
da Holanda e da França, assumindo um papel fundamental na
divulgação das novas ideias literárias, defendendo os «postulados
da crítica neoclássica, embora, na prática continuasse a prosar e a
versejar à maneira barroca» (ARAÚJO, 2003: 24). No entanto, esta
bifurcação do seu gosto literário, não o impediu de expandir entre
os eruditos portugueses as novas tendências literárias praticadas na
Academia Real Francesa, pelo que traduziu a «Arte Poética de Boileau,
que ficou inédita até 1793» e escreveu uma «epopeia sobre o conde
D. Henrique, a Henriqueida, modelada pela Henriade de Voltaire»
(SARAIVA e LOPES, 2000: 565), entre outras obras literárias.
Todavia, a atenção de D. Francisco Xavier de Meneses pelas
novas ideias não se cingiu aos aspetos literários. Na realidade,
interessou-se pela nova ciência em geral e particularmente pela física,
matemática, política, filologia e história, vindo a ser eleito diretor da
Academia Real de História, fundada em 8 de Dezembro de 1720185
por D. João V186, e sócio da Real Academia de Londres, a partir de
1738. Ora, muitos desses interesses foram suscitados pelo contacto
que estabeleceu com o Padre Rafael Bluteau (1638-1734)187, que tendo
_________________________
185
A Academia Real de História foi a primeira academia criada oficialmente em Portugal. Esta
instituição tinha como missão oficial efetuar a revisão da história civil e eclesiástica de Portugal,
representando um esforço de D. João V para instituir uma academia similar às já existentes
no estrangeiro. No entanto, além do labor histórico, os membros desta academia também se
dedicavam ao tratamento das questões científicas, já que muitos dos seus membros também
pertenciam à academia portuguesa e estabeleciam contactos com os sócios dessas academias
estrangeiras, onde o debate sobre as questões científicas assumia um papel de grande relevo.
186
	D. João V interessou-se pela nova ciência e tenta integrar o país no seio da vida mental da
Europa, fomentando o mecenato aos intelectuais do reino e participando em muitas orações
académicas.
187
	Rafael Bluteau, de descendência francesa, foi clérigo regular teatino, vindo para Portugal
em 1668. Estudou Humanidades no célebre colégio de La Flèche em Paris e, posteriormente,
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sido conselheiro técnico do seu pai, o 3º Conde da Ericeira, D. Luís
Xavier de Meneses, foi também um dos membros mais assíduos das
conferências realizadas no palácio de D. Francisco Xavier de Meneses,
local onde fez as suas intervenções científicas e culturais, divulgando
as atividades científicas das grandes academias europeias.
O nome do Padre Bluteau adquire uma importância fundamental
não só pela amplitude da obra que nos legou, mas também pelas
características inovadoras e pelo carácter renovador dos seus
textos. Carlos Assunção realça que o «Iluminismo, em Portugal,
não coincide com o lançamento do Verdadeiro Método de Estudar
de Verney [188], (…) nem com a publicação da Teórica Verdadeira
das Marés, (…) de Castro Sarmento[189], nem com a publicação de
Os Elementos de Geometria Plana e Sólida, de Manuel Campos[190]
(ASSUNÇÃO, 1997: 121). O mesmo investigador admite que estas
obras têm o seu cunho de influência no esforço de renovação cultural
da época, no entanto, assevera que «o Vocabulário Portuguez e Latino
de Rafael Bluteau, publicado entre 1712 e 1721, com o Suplemento
de 1727, constitui a origem mais remota na renovação de conceitos
da filosofia e da ciência, em geral» (ASSUNÇÃO, 1997: 121). Deste
modo, O Vocabulário Portuguez e Latino, pela força da exaustão com
que estuda, normaliza e reflete a língua portuguesa, constitui um
instrumento de trabalho importante para os investigadores modernos,
dado que «surge como fonte directa do léxico português clássico, do
qual nos dá a forma e os sentidos» (MARQUILHAS, 2001: 106). A
este respeito, António Gouveia refere que o dicionário de Bluteau
_________________________
no Colégio dos Jesuítas de Clermont. Ainda muito jovem frequentou sucessivamente as
Universidades de Verona, Roma e Paris. Foi ordenado clérigo regular em 1661, e foi membro da
Academia Real de História. Possuidor de uma grande erudição, fruto dos seus intensos estudos
e das suas constantes deslocações aos grandes centros culturais, é visto pelos investigadores
como um homem de uma curiosidade intelectual invejável.
188
(1718-1792).
189
(1691?-1761).
190
Apesar de não se saber com exatidão a data de nascimento do autor, Inocêncio da Silva adianta
que provavelmente terá nascido por volta do ano de 1680, porém, nada referencia a propósito da
morte do autor (cf. SILVA, 1860: 5, 385-386). Também Barbosa Machado se refere a este autor,
no entanto, nada adianta a respeito das datas de nascimento e óbito de Manuel de Campos (cf.
MACHADO, 1966: III, 212).
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«é um dos trabalhos que frutificaram no ambiente das academias.
Dominar a língua, concedendo-lhe elasticidade e especificidade, foi
um caminho que se percorreu desde o século XVI e que tem neste
dicionário um importante ponto de chegada» (GOUVEIA, 1993: 431).
No entanto, à semelhança de D. Francisco Xavier de Meneses,
também não são apenas as questões de natureza linguística e literária
que despertam o interesse de Bluteau. De facto, a curiosidade do
autor parece abranger todos os campos do saber e, embora não nos
tenha legado um sistema de pensamento propriamente dito, há no
seu carácter uma preponderância inequívoca de um intelecto dotado
de uma atividade efervescente que lhe possibilitou desempenhar um
papel notável nos alvores do Iluminismo. Assim, tal como outros
defensores das novas ideias das ciências, o teatino encara o progresso
científico e tecnológico como a base de sustentação da superioridade
dos modernos face aos antigos.
Não raras vezes, o padre teatino deixa transparecer a sua
inclinação pelas teses dos modernos. Assim, partindo do pressuposto
que «[h]uma das grandes provas da constância da natureza no
Mundo grande, he a actividade das faculdades d’alma no pequeno
mundo» (BLUTEAU, 1728: I, 39), advoga que «nos homens deste
tempo a memoria, e o juizo tenhaõ ou igual, ou ainda mais vigor, que
nos antepassados, claramente o demonstra a perfeiçaõ, e altura, em
que hoje estaõ as Artes, e Sciencias; os livros, que nellas escrevem os
modernos, excedem no numero, methodo, noticia, e elegancia todas
as obras dos antigos» (BLUTEAU, 1728: I, 39). Além disso, valoriza o
progresso técnico porque torna a vida do homem mais confortável,
mas acima de tudo permite a observação direta dos factos, afirmando,
por exemplo, que «[c]om Telescopios até no concavo da Lua penetra
a vista; com Microscopios fazem os olhos anatomia de atomos, e
argueiros; com Thermometros se medem os graus do frio, e do calor;
com Barometros se conhece a leveza, e o pezo do ar» (BLUTEAU,
1728: I, 39).
Enalteceu todos os progressos que tinham sido alcançados por
todas as ciências, destacando as instituições académicas estrangeiras
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que tinham sido implementadas com o intuito de divulgar e fazer
progredir o conhecimento científico, de cunho naturalista, sobretudo
em Inglaterra, Itália, Alemanha e França, referindo também o
trabalho similar das academias portuguesas, instituídas por D.
Francisco Xavier de Meneses (cf. BLUTEAU, 1728: I, 340-341).
Não obstante a defesa e a apologia das ciências renovadas, Bluteau
teve consciência das próprias limitações dos conhecimentos de
muitas delas, considerando que o conhecimento científico era ainda
muito incipiente. À exceção das ciências matemáticas, moldadas à
maneira de Descartes, que constituíam a única fonte de certeza
científica, advogou que as outras ciências como a filosofia, a lógica e
a física nada tinham de certo a não ser a sua incerteza (cf. CIDADE,
1984, II: 41), pelo que admitiu que o conhecimento só poderia ser
obtido pela geometria, na medida em que atuava pela demonstração.
No entanto, afastou-se dos cartesianos relativamente ao facto de estes
considerarem que só a razão era capaz de levar à verdade científica,
parecendo perfilhar do ponto de vista newtoniano que substituiu as
verdades da razão pelas verdades da experiência, consolidando as
teorias em voga em França e Inglaterra, na sua época (cf. CIDADE,
1984, II: 46).
Saliente-se, entretanto, que o espírito eclético adotado por Bluteau
parece estender-se a quase todo o escol de ilustrados portugueses.
Neste contexto, a noção de ecletismo deve ser entendida como uma
«forma de proclamação de autonomia intelectual e de independência
crítica daqueles que apenas estavam dispostos a aceitar, no vasto
plano da história da filosofia191, o que se lhes afigurasse conforme à
recta razão, ou melhor, ao seu próprio modelo de racionalidade,
previamente formulado» (CALAFATE, 2002: 14). Por outro lado, este
mesmo ecletismo fazia-se sentir também na questão tão em voga na
mentalidade setecentista, a querela entre os antigos e os modernos.
Embora existisse uma inclinação dos autores portugueses pelas teses
dos modernos, muitas vezes adotavam alguns dos princípios dos
antigos.
_________________________
191

	Não devemos esquecer que a designação genérica de filosofia nesta época representava todas as
áreas do saber.
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O médico Jacob de Castro Sarmento192, apesar de viver no
estrangeiro, sempre foi um acérrimo defensor da introdução em
Portugal da filosofia de cunho natural ou newtoniana, representando
a «primeira tentativa séria de implementar o estudo positivo» no nosso
país (ANDRADE, 1966: 127). Sarmento não se poupou a esforços no
sentido de implementar relações estreitas entre a Academia Real de
História de Portugal e a Real Sociedade de Londres, pelo que sugeriu
à academia portuguesa a criação de um Jardim Botânico em Lisboa,
«assegurando, para o efeito, o envio, através da Royal Society, de
todo o género de sementes e plantas» (ARAÚJO, 2003: 43), insistindo
também na abertura da academia portuguesa às ciências e às artes
naturais que, em sua opinião, eram dignas de perfeição e beleza.
Porém, esta ideia foi refutada pelos membros da academia portuguesa.
À semelhança de Castro Sarmento, António Nunes Ribeiro
Sanches (1699-1782)193, apesar de viver no estrangeiro, pretendeu que
o seu país aderisse à nova cultura europeia, pelo que desenvolveu
esforços no sentido de divulgar entre os portugueses a ciência e a
pedagogia que se exercitavam no resto da Europa. Esta divulgação
_________________________
192
	Sarmento graduou-se em artes na Universidade de Évora e obteve a graduação em medicina na
Universidade de Lisboa. De origem judaica, em 1721, refugia-se em Londres devido ao receio
da intolerância religiosa. Nessa cidade, pertenceu ao Colégio Real dos Médicos e foi membro
da Real Sociedade, tendo obtido também o grau de doutor pela Universidade de Aberdeen, na
Escócia, onde foi docente.
193
	De origem judaica, Ribeiro Sanches frequentou Direito e Medicina na Universidade de Coimbra.
Criticando o método de ensino que aí se praticava, muda-se para a Universidade de Salamanca,
onde encontra «do ponto de vista pedagógico e científico, os defeitos que por cá o tinham
aborrecido» (CIDADE, 1984, II: 55), acabando, no entanto, por doutorar-se nesta instituição.
Posteriormente regressa a Portugal, mas volta a abandonar o nosso país em 1726 por temer a
inquisição. Extremamente interessado pelas questões científicas, procura encontrar os locais
onde se pratica a ciência mais segura, pelo que se desloca aos países do Norte da Europa, «onde
as ciências físico-químicas e naturais, como a medicina, se tinham profundamente renovado»
(CIDADE, 1984, II: 55). Assim, esteve nas principais cidades europeias, sobretudo em Itália,
França e Inglaterra, mas é Londres que mais o atrai, advogando que nesta cidade as ciências são
ensinadas como em nenhum outro lugar. Posteriormente frequenta a Universidade de Leiden,
na Holanda, onde foi discípulo de Boerhaave. Seguiu depois para a Rússia onde foi médico da
czarina e dos exércitos imperiais, radicando-se, em 1747, em Paris. Investigador incessante da
nova ciência, não se cansou de estudar as ciências naturais, estabelecendo contactos com os
grandes centros de investigação a nível da Europa, contactando com os médicos de renome
internacional do seu tempo e relacionando-se também com o naturalista Buffon (1717-1788) e
com os enciclopedistas Diderot e d’Alembert.
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efetuou-se sobretudo através das seguintes obras: Método para
aprender a estudar Medicina (1763) e Cartas sobre a Educação da
Mocidade (1760). Nestes textos, o autor preconiza a necessidade de
uma reforma da cultura científica e filosófica em Portugal, sobretudo
a nível do ensino, sendo de notar que os seus pressupostos viriam a
influenciar a redação, em 1772, dos novos estatutos da Universidade
de Coimbra, nomeadamente na faculdade de medicina e nos assuntos
de pedagogia em geral.
Elaboradas de acordo com as ideias reformistas e pedagógicas
advogadas na época em quase toda a Europa iluminada, estas obras
expõem as vantagens do ensino experimentalista e os benefícios da
tutela do ensino por parte do estado no sentido de formar cidadãos
livres e úteis à sociedade. A primeira obra supracitada edifica os pilares
para a instituição de uma Faculdade Real de Medicina, de acordo com
as que já existiam em outras cidades da Europa; e a segunda pretende
dar a conhecer a história do ensino e da pedagogia na Europa, desde
os primeiros tempos da Era Cristã, de modo a justificar a defesa da
secularização do ensino.
Assim sendo, Ribeiro Sanches preconizava uma reforma do
ensino assente numa ciência que baseava os conhecimentos na
experiência e na observação dos factos194, constituindo um dos
aspetos que Verney195 pretendeu perpetuar.
_________________________
194
	Neste contexto, Ribeiro Sanches imprime à componente prática do ensino uma importância
extrema, que deverá ser acompanhada por um vasto conjunto de instrumentos que apoiem a
observação e a experiência.
195
	Oriundo de uma família francesa, o erudito Luís António Verney foi uma figura cimeira do
Iluminismo português. Foi educado pelos jesuítas e pelos oratorianos, frequentando depois
a Universidade de Évora, onde se formou em Teologia. Em 1736 parte para Itália, onde virá a
completar os seus estudos teológicos, defendendo a tese em teologia especulativa e dogmática.
Porém, a preocupação com as questões pedagógicas despertaram, desde cedo, o interesse do
autor, pelo que criticou o ensino praticado nas instituições em que fez os seus estudos menores
e superiores, pretendendo, deste modo, reformular todos os graus de ensino portugueses. Já em
Itália, interessou-se pela organização do seu sistema de ensino, enaltecendo as reformas que
aí tinham sido implementadas no sentido de responder às necessidades de um ensino baseado
na prática e na eficiência, tão advogados no período iluminista. Por outro lado, estabeleceu
contactos frequentes com o erudito eclesiástico Muratori (1672-1750), do qual aproveitou
muitas sugestões pedagógicas e que muito provavelmente influenciaram o autor português na
redação da obra que o imortalizou – Verdadeiro método de estudar, publicada em 1746.
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A convicção de que a orientação do ensino português, alicerçada
numa base escolástica tradicional, estava desajustada à realidade
da época, levou Verney a defender a implementação de um ensino
solidificado numa orientação racionalista, em termos pedagógicos,
e numa orientação experimentalista, em termos científicos, pelo
que aconselhou uma pedagogia «dependente de correntes filosóficoculturais recentes» (SALGADO JÚNIOR, 1994c: 1137), apresentando
como principais mentores o inglês Locke, a nível filosófico; o inglês
Newton e o holandês Boerhaave, a nível científico; e Locke e os
franceses Rollin (1661-1741), Fénelon (1651-1715) e Lamy (16401715), a nível pedagógico (cf. SALGADO JÚNIOR, 1994c: 1138). Não
obstante esta apologia pelo método dos modernos, Verney admite
existir diversidade entre eles, numa clara refutação a Descartes e a
Gassendi (1592-1655)196. De facto, «aindaque fosem Anti-Aristotelicos
nos-fundamentos, muito se-inclinavam ao Peripato, no-metodo.
Viam-se obrigados, a dar razam de tudo; porque os Peripatéticos,
com quem brigavam, os-obrigavam a isso. e como nós nam
tenhamos, tal conhecimento das-coizas, que posamos dar razam de
tudo; por-isso, para fazer o seu sistema verosimel, se-valeram dometodo aristotélico, que pola maior parte, funda-seem supozisoens,
e nam em provas. Por-isso os Cartezianos, e Gazendistas, aindaque
se-chamem modernos, porque se-fundamnas experiências; contudo
sam Filozofos ipoteticos; que é o mesmo que dizer, mãos Filozofos»
(VERNEY, 1746: II, 37).
Ora, o pensamento pedagógico apoiado no modelo empirista já
antes tinha sido cultivado por Pina e Proença (1693-1743)197 na sua
_________________________
196
	Este matemático, filósofo, teólogo e astrónomo francês advogava o método empirista de cunho
epicurista como forma de obter o conhecimento.
197
	De origem nobre, Martinho de Mendonça de Pina e Proença formou-se em Filosofia na
Universidade de Coimbra. Não obstante este facto, a sua erudição, fruto de um fecundo
autodidatismo, estendia-se à matemática, ao grego, ao latim, à retórica e ao direito. As viagens
que realizou ao estrangeiro no âmbito da comitiva do Infante D. Manuel, irmão de D. João V,
permitiram-lhe o contacto com personalidades da vanguarda cultural europeia. Estabeleceu
contactos com o discípulo de Leibniz, Wolff (1679-1754), e com o divulgador do pensamento
de Newton, S’Gravesande (1688-1742), tornando-se adepto das teorias pedagógicas de Fénelon,
Rollin e Locke. Foi sócio fundador da Academia Real de História e membro da academia
literária que ficou conhecida com a designação de Academia dos Anónimos (1714).
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obra mais célebre, Apontamentos para a Educação de hum Menino
Nobre, saída dos prelos no ano de 1734. Numa tentativa de estabelecer
uma educação direcionada para as crianças nobres, o autor português
aproveita algumas sugestões pedagógicas de Fénelon, na obra De
l’education des filles (1688), e de Charles Rollin, em Traité des Études
(1726). No entanto, é na obra lockiana, Some Thoughts Concerning
Education (1693)198, que Pina e Proença encontra a sua principal fonte
de inspiração, advogando que Locke, tendo sido médico, «escreveo
doutamente sobre a educaçaõ dos meninos» (PROENÇA, 1734: 3),
pelo que tentou adaptar os princípios da educação preconizados pelo
autor inglês. Neste contexto, limitando as sugestões pedagógicas
ao que hoje designamos de ensino pré-escolar, básico e secundário,
Pina e Proença tece algumas críticas ao ensino em vigor, defendendo
que a educação deve contemplar a vertente moral e intelectual, não
descurando porém a vertente física. Assim, se «o principal fim da boa
educação deve ser adornar de virtudes a alma, tambem deve attender
a quanto póde adquirir para o corpo, disposição perfeita, robusta,
e capaz, naõ só do estudo, mas de todos os laboriosos exercicios da
vida activa, e militar, e naõ sómente a saude, e vigor do corpo, he
meyo para os adiantamentos no estudo das Sciencias, e nos empregos
da Republica, mas tambem parte, ou condiçaõ da perfeita felicidade
humana na vida» (PROENÇA, 1734: 2).
Como se depreende, a educação moral das crianças assume um
papel de relevo nas propostas educacionais do autor, considerando que
a fomentação da razão, da prudência e da justiça, aliadas à contenção
e à moderação das paixões nas crianças constituirão elementos
cruciais para que no futuro se tornem homens responsáveis e livres,
sabendo respeitar a liberdade dos outros, tendo «perfeita disposição
_________________________
198
	Com os princípios pedagógicos expostos nesta obra, Locke pretendeu guiar a educação dos
nobres. Deste modo, criticando o ensino escolástico em vigor, que via o aluno como um
recetáculo passivo de conhecimentos, defendeu uma formação educacional direcionada para
o desenvolvimento do intelecto mediante a moral, com o intuito de formar seres conscientes,
livres e úteis a si próprios e à sociedade. Assim, preconizou uma educação formativa, alicerçada
na experiência e na razão, englobando uma educação do corpo e da mente, sendo que a
educação física constituía apenas um meio para a educação do intelecto. Neste processo, o
trabalho do educador deveria centrar-se no desenvolvimento do intelecto do seu aluno.
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para vencer as paixoens mais fortes, e resistir aos combates dos vicios»
(PROENÇA, 1734: 53).
O autor preconiza uma educação direcionada para a vida prática,
descurando o ensino que baseia o seu método na transmissão de um
saber enciclopédico, no qual o aluno é um mero recetor passivo do
conhecimento, reiterando que se é «verdade, que parece bem, que
hum moço nobre tenha huma noticia geral de toda a erudiçaõ»,
também não é menos verdade que para obter esse conhecimento
seja «nessario saber miudamente todos os Ritos, e antiguidades de
Roma, e Grecia, nem conhecer as propriedades de todas as curvas
algébraicas», visto que para «esta summaria, e superficial noticia,
basta qualquer Mestre com bons livros; porque de todas as materias,
e sciencias há hoje breves, e claros compendios, que ao Mestre possaõ
servir de guia» (PROENÇA, 1734: 186). Deste modo, o papel do
professor assume uma importância relevante pois «naõ consiste, em
fazer a memoria do seu Discipulo, hum escuro, e confuso almazem de
factos, e de vozes; mas sim em lhe ordenar, e aclarar as noçoens, que
correspondem aos mais vulgares termos; costumallo a distinguillas
bem, e a conhecer nellas attentamente as proporções, e respeitos,
que humas dizem a outras; ensinallo a vencer seos proporios
appetites, inspirarlhe hum amor à razaõ, e boa ordem, ensinarlhe
os fundamentos da sociedade civil» (PROENÇA, 1734: 183-184).
Por seu turno, o discurso pedagógico deve ser adequado à idade da
criança, preconizando o recurso a uma linguagem clara e simples,
sendo que a explicitação dos conhecimentos deve ser iniciada com
o conhecimento do «Mundo sensível», passando posteriormente «ao
Moral» (PROENÇA, 1734: 336), com o recurso à exemplificação e às
imagens sensíveis para o esclarecimento das ideias abstratas.
Também o nome do professor oratoriano199 Teodoro de Almeida
_________________________
199
A Congregação do Oratório foi fundada em 1565 por S. Filipe de Neri e foi aprovada, 10
anos depois, pelo papa Gregório XIII. Esta congregação, formada por clérigos seculares que
viviam em comunidade e sob o voto de pobreza, dedicou-se sobretudo à instrução popular
e à assistência a idosos. Em Portugal, a congregação foi fundada por Bartolomeu de Quental,
em 1668, e obteve a proteção de D. João V. Esta instituição teve um papel importante na vida
cultural do século XVIII, sobretudo pela tentativa de implementação nos seus colégios de
um ensino filosófico mais inovador. Para além de ter premiado uma maior simplicidade no
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(1722-1804)200, sob a influência do seu mestre o padre João Baptista,
ganha prestígio crescente na década de 50 da centúria de setecentos,
como divulgador de temas científicos, sobretudo pela apologia à
ciência praticada pelos modernos, como de resto expôs na sua Oração
em louvor da filosofia experimental (1757), onde enalteceu a natureza
física vista sob a perspetiva da filosofia experimental. Porém, à
semelhança da maior parte dos autores portugueses, assume-se como
um autor eclético, pelo que no capítulo III da Recreação Filosófica
comunica o seguinte: «Não me hei-de cingir a alguma escola, nem
hei-de seguir cegamente a autor algum determinado» (Almeida apud
ANDRADE, 1966: 266).
Porém, parece existir alguma evolução no pensamento de Teodoro
relativamente aos autores modernos, uma vez que, segundo Luís
Bernardo, na primeira edição da Recreação Filosófica, aceita a teoria
de Descartes, posteriormente, na terceira impressão (acrescentada
e emendada pelo autor), parece afastar-se do autor francês (cf.
BERNARDO, 1998: 9), confessando a sua indecisão entre Descartes
e Newton: «naõ sou Newtoniano, nem Carteziano (…) Eu sigo, que a
lús é uma sustancia, ou corpo sutilisimo, pois trespassa o vidro. Sigo
_________________________
ensino da gramática latina, da teologia, da moral, da filosofia e da retórica, existia ainda uma
admiração pelos pressupostos da ciência experimental, abrindo caminho ao ensino racionalista,
contrário, em muitos aspetos, aos pressupostos aristotélicos da esfera de pensamento dos
padres da Companhia de Jesus. Esta constituía uma ordem religiosa, de clérigos regulares,
fundada por Sto. Inácio de Loila e aprovada pela bula Regimini militantis Ecclesiae, de Paulo
III, em 1540. A vinda dos jesuítas para Portugal deveu-se ao principal de Santa Bárbara,
Doutor Diogo de Gouveia. Os jesuítas portugueses foram sobretudo educadores, professores
e pregadores dos diversos reinados, mas dedicaram-se com igual entusiasmo a um vasto leque
de outras tarefas. O ensino que praticavam era gratuito e aberto a todas as classes sociais, uma
vez que a Companhia de Jesus apenas aceitava iniciar uma nova escola quando existisse uma
doação ou uma fundação que assegurasse os meios necessários para o seu funcionamento. No
âmbito educacional, chegaram a atingir 30 estabelecimentos de ensino que formavam a única
rede escolar orgânica e estável no país. Em meados do século XVIII, o número total de alunos
rondava os vinte mil, numa população de três milhões de habitantes.
200
	Este padre da Congregação do Oratório nasceu e morreu em Lisboa. No entanto, viveu em
Espanha e França para fugir às perseguições de Marquês de Pombal. Autor de uma vasta obra,
ganhou renome internacional, tornando-se num dos nomes mais sonantes entre os ilustrados
portugueses, sobretudo através das suas obras de maior destaque: Recreação Filosófica,
publicada sensivelmente entre 1751 e 1800, em 10 volumes, e O Feliz Independente do Mundo e
da Fortuna, vinda a lume no ano de 1779, em 3 volumes. Nas suas obras, destaca-se o facto de
o autor tentar conciliar a filosofia experimental e o cristianismo natural.
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que com a lús do Sol vem inumeraveis particulas de fogo: nisto atento
eu firmamente, porque as experiências o convencem; agora se esta lús
é uma chama tenuisima como dizem os Newtonianos, ou meramente
materia agitada, como querião os outros, eu vos afirmo com toda a
sinceridade que o não sei» (Almeida apud BERNARDO, 1998: 9),
e, por fim, talvez influenciado «pela evolução dos conhecimentos
científicos e pelo prestígio da teoria newtoniana» admite, numa
memória à Academia Real das Ciências de Lisboa201, que «Descartes
quis encher o espaço dos ceos de materia taõ longa, que nem o menor
vácuo se pudesse admitir; cuidava elle que ter a cabeça cheia destas
ideias vans, era o mesmo que encher o Universo de materia verdadeira.
Apareceu depois o grande Newton e alimpou de tal forma todos os
espaços celestes que tudo ficou reduzido a um vácuo perfeitíssimo: (…)
Ora eu admito serem os espaços celestes banhados desta substância
luminosa, que são partículas de fogo despedidas como setas do corpo
luminoso para toda a parte em redondo, e digo que esta substância
não pode causar a mínima retardação dos Planetas (…) As partículas
de luz são como setas miudíssimas que o Sol despede para toda a
parte» (Almeida apud BERNARDO, 1998: 9).
O facto de os nossos ilustrados revelarem algumas incertezas
a respeito das teorias científicas modernas constitui um aspeto
importante, já que indicia que eles não aceitavam passivamente
os conhecimentos. Pelo contrário, submetiam-nos a uma análise
crítica e rigorosa. É neste contexto que devemos entender a posição
do oratoriano João Baptista a respeito da gravidade, que não se
contentando com nenhuma explicação dos modernos, «de bom
grado, se volta para Aristóteles e São Tomás» (ANDRADE, 1966:
160). Este criticismo, de resto, parece ter sido suscitado sobretudo pela
publicação do periódico, entre 1726 e 1740: Teatro Critico e Universal,
do espanhol Benito Feijóo (1676-1764), causando grande escândalo
em Portugal.
_________________________
201
	Depois da Academia Real de História, a Academia Real das Ciências é a segunda academia
portuguesa criada sob a proteção régia, sendo que os seus estatutos são aprovados por D. Maria
I, por «Aviso de 24 de Dezembro de 1779» (SALGADO JÚNIOR, 1994: 19).
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Esta obra, que abrangia questões de mitologia, de medicina, de
psicologia, e de física, entre outros assuntos, constituía um conjunto
complexo de assuntos que contribuíam muito para acentuar as
incertezas filosóficas que pairavam entre os intelectuais portugueses
e espanhóis na época, sobretudo aquelas que levantavam o véu a
respeito da validade dos novos conhecimentos científicos. Assim, se
por um lado Feijóo se declara abertamente a favor do empirismo de
Bacon, por outro lado, limita as premissas do método experimental
a alguns campos do saber, visto que desconfia dos progressos da
ciência (cf. ARAÚJO, 2003: 46), pelo que o seu propósito principal
é «abalar verdades, crenças e superstições geralmente aceites. O seu
ponto de partida não é cartesiano, embora não ignore Descartes. Mas
o seu ponto de chegada também não é newtoniano». Feijóo procura
apenas ensinar os seus contemporâneos a viver e a pensar sem recurso
a muletas e a autoridades inúteis; a aceitar na base do provável, o
futuro» (ARAÚJO, 2003: 46).
As questões levantadas por Feijóo a respeito da nova ciência, que
de resto já tinham sido parcialmente referenciadas pela maioria dos
intelectuais portugueses, suscitaram um debate aceso que se prolongou
até aos anos 70 da centúria de setecentos, com opiniões a favor ou
em contestação202 às preocupações do autor, fazendo correr rios de
tinta na Península Ibérica, e embora muitas dessas polémicas não
tivessem grande conteúdo científico, outras teceram considerações
importantes, contribuindo para a progressão do trabalho científico
em Portugal, apesar de a maior parte da literatura sobre a nova ciência
constar do Index Librorum Prohibitorum e, posteriormente, da lista
do edital de 24 de Setembro de 1770 que «proibia praticamente tudo
o que a Europa Ocidental tinha produzido, inspirada no espírito do
século XVIII» (RODRIGUES, 1980: 35).
Foi, no entanto, o Verdadeiro Método de Estudar que mais
polémica causou, não só no nosso país como no estrangeiro. Ao
trazer para a praça pública o debate sobre questões que anteriormente
_________________________
202
Banha de Andrade apresenta-nos uma lista bibliográfica bastante significativa das obras
dos autores portugueses que comentavam a opinião de Feijóo, incidindo sobre um assunto
específico ou visando todas as questões em causa (cf. ANDRADE, 1966: 138-150).
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tinham sido confinadas a pequenos círculos eruditos, ou afloradas
em livros e prospetos, Verney dissemina publicamente as ideias mais
vanguardistas da Europa, ao mesmo tempo que denuncia o estado
decadente da ciência em Portugal, fazendo os seus comentários
através do seu programa reformista para o ensino, empregando
um tom demasiado crítico e irónico que provocou um escândalo
generalizado, sobretudo nas elites ligadas ao ensino203 e no seio
de algumas personalidades individuais que de alguma forma
ficaram chocadas com as críticas que aí se verificavam à sociedade
portuguesa204, numa clara defesa de um ensino solidamente eficaz
no sentido de dotar «os serviços públicos essenciais ao país – a
medicina, a jurisprudência civil ou canónica, e a teologia – de
pessoas suficientemente formadas para a eficiência» (SALGADO
JÚNIOR, 1994c: 1138). De resto, a posição de Verney face ao ensino
e à própria sociedade estava em conformidade com a mentalidade do
homem setecentista europeu que reclamava uma reforma pedagógica
imposta pelos novos pressupostos da metodologia e do progresso das
ciências e preconizava uma renovação social e cívica da sociedade,
onde a liberdade de expressão assumia um papel relevante, pelo que
criticava a rusticidade dos meios técnicos e o baixo nível de vida das
pessoas, no sentido de ver implementada uma economia de mercado
que visava a riqueza da sociedade e consequentemente a melhoria da
condição humana, numa clara defesa de uma sociedade mais justa.
O Verdadeiro Método de Estudar é composto por 16 cartas
que correspondem às disciplinas vigentes no plano de estudos da
época205. Deste modo, o autor mantém o «plano tradicional de estudos
_________________________
203
	Estas críticas dirigiam-se sobretudo aos jesuítas, a quem dedica a obra, reprovando tudo o
que era objeto de estudo nas escolas. Atacava também a autoridade pela qual esses estudos
eram tidos como verdades irrefutáveis, preconizando que o ensino exercido pela Companhia
de Jesus se manifestava na mentalidade da sociedade portuguesa.
204
	Embora Verney se tenha notabilizado sobretudo na área pedagógica, as suas propostas
reformistas estenderam-se também a todos os ramos da sociedade, em especial às reformas
da Igreja e do Estado, numa linha metodológica que se situa no espírito mais íntimo do
Iluminismo europeu.
205
As 16 cartas dizem respeito «I-Língua Portuguesa; II-Gramática Latina; III-Latinidade; IVGrego e Hebraico (e ainda Línguas modernas); V e VI-Retórica; VII-Poesia; VIII-Lógica; IXMetafísica; X-Física; XI-Ética; XII-Medicina; XIII-Direito Civil; XIV-Teologia; XV-Direito
Canónico; XVI-Regulamentação geral dos estudos» (SALGADO JÚNIOR, 1994c: 1138).
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preparatórios de Gramática, Latinidade e Retórica, dos estudos
intermediários de Filosofia, e dos Superiores de Medicina, Direito
Civil e Canónico, e Teologia» (SALGADO JÚNIOR, 1994c: 1138),
mas advoga uma transformação no que diz respeito à orientação
desses estudos, apresentando um novo método de ensino. Salienta
a «necessidade de tornar centro de estudos linguísticos, em vez do
Latim, a própria língua materna; inclusão, ao lado das línguas clássicas
já consideradas, de algumas línguas modernas (…); a substituição da
retórica de ornato, sem finalidade persuasiva, por certos princípios
mínimos conducentes ao discurso em perspetiva da razão; a inclusão,
no quadro das necessidades da cultura geral, dos estudos históricos
e geográficos; a importância a conceder aos estudos experimentais
da Física como preparação científica dos estudos superiores de
natureza técnica; a consideração a ter pelo Direito das Gentes como
fundamentação dos estudos jurídicos; a importância a dar à Teologia
Positiva na preparação do teólogo» (SALGADO JÚNIOR, 1994c:
1139), entre outros aspetos. Assim sendo, em cada uma das 16 cartas,
Verney tece uma crítica ao ensino vigente, apresentando em seguida
as respetivas linhas de reforma, sendo de destacar que a polémica
instalada à volta da sua obra parece incidir, quase sempre, em relação
aos comentários que aí são tecidos ao ensino escolástico.
As reformas que Verney pretende ver implementadas no ensino
português partilham, em algumas vertentes, dos processos instituídos
pelas monarquias europeias setecentistas que se preocupam acima
de tudo com questões económico-políticas centralizadoras, as quais
reclamam o controlo do Estado sobre todos os sectores da sociedade,
incluindo a Igreja. Neste âmbito, a própria noção de educação
ganha novos contornos a nível da Europa. Se até aqui o ensino
escolástico tinha como objetivo fundamental modelar o homem para
a obediência incontestável aos princípios cristãos, incutindo-lhe os
valores e costumes doutrinados pela Igreja, numa clara submissão a
Roma. Na centúria de setecentos, o ensino passa a ser encarado como
um instrumento que está ao serviço da administração do reino,
tendo como principal objetivo a formação de uma elite intelectual,
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capaz de responder às solicitações dos governantes, numa política
de teor mercantilista cujo pendor centralizador pretende governar a
vida económica do país206, desvinculando-se da Igreja e valorizando
a ascensão da burguesia. Foi este um dos principais motivos, senão
o fundamental, que esteve na génese das reformas pombalinas do
ensino, mormente dos estudos menores, visto que é na idade mais
precoce que se começa a moldar o indivíduo para o ajustar às regras
de comportamento que convêm à ideologia do estado.
No entanto, não era a governação despótica que tanto preocupava
Pombal que parece constituir o âmago do pensamento verneiano
para o ensino. Pelo contrário, sendo um veículo de renovação
social e cívica da sociedade, o ensino almejava alterar o baixo nível
de vida dos portugueses, face aos países mais cultos da Europa, já
que aí «sam tam raros os plebeos, que nam sa[bem] escrever, como
aqui os que o-sabem» (VERNEY, 1746, II: 254), pretendendo, deste
modo, estabelecer uma sociedade mais justa e igualitária. De resto,
este facto «remete-nos para um traço permanente da consciência
pedagógica setecentista: a crença profunda na omnipotência da
educação universal» (FERNANDES, 1994: 123). Por isso, para Verney
os filósofos não deveriam governar os estados, como se advogava na
Academia Real de História, mas era sua obrigação «aconselhar os Reis
e Ministros» (ANDRADE, 1966: 298). Assim, à semelhança do que
acontecia no resto da Europa, Verney enviava, com alguma frequência,
as suas sugestões aos governantes de Portugal, aconselhando que a
riqueza e o poderio da nação tinha obrigatoriamente de contemplar
uma governação pautada pela «sabedoria e doçura» (ANDRADE,
1966: 300), desenvolvendo, paralelamente, a agricultura, o comércio
e os transportes.
Por outro lado, partindo do pressuposto que um dos aspetos mais
importantes da economia política era proporcionar o aumento da
população, com o intuito de estabelecer uma sociedade mais sólida e
mais rica, defendia a implementação de medidas que fomentassem o
_________________________
206
A modernização do estado português fez-se no sentido de tornar mais eficiente o serviço
público com uma constante intenção centralizadora.
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seu crescimento, proporcionando-lhe também uma educação básica
sólida, com um forte pendor moral e que contemplasse a generalidade
da população masculina e feminina. Por esta razão, sugeria que
deveria existir «em cada rua grande, ou ao menos bairro, uma escola
do-Publico; paraque os pobres pudesem mandar lá, os seus filhos»
(VERNEY, 1746, II: 254), não esquecendo, porém, a importância da
educação da população feminina, pelo que reiterava que nas cidades
estrangeiras «avia escolas de molheres, que ensinavam em cazas
separadas, rapazes, e raparigas. Outras molheres somente ensinavam,
raparigas: e asistiam em cazas grandes, onde recebiam algumas
donzelas onradas, e civis; as quais seus Pais lhe-entregavam, para asdoutrinarem em todo o genero» (VERNEY, 1746, II: 254).
Se é certo que no decorrer das reformas pombalinas do ensino
se aumentou o número de escolas menores no continente, nas ilhas e
nas possessões portuguesas em África, Ásia e América, executandose as diretrizes dos alvarás de 28 de Junho de 1759, do de 4 de Junho
de 1771 e do de 11 de Novembro de 1773, Pombal parece não perfilhar
das conceções globalizantes de Verney para o ensino, já que no
Preâmbulo da Lei de 6 de Novembro de 1772 se declara que as escolas
criadas estão proibidas aos «que são necessariamente empregados
nos serviços rústicos e nas artes, que ministram o sustento dos
povos e constituem os braços e mãos do corpo político» (GOMES,
1995: 26), para estes «bastariam “as instruções dos párocos”, ou
seja, o Catecismo» (GOMES, 1995: 26). O ministro de D. José I não
hesita em sacrificar ao obscurantismo a generalidade dos filhos das
classes trabalhadoras, partilhando, em parte, da conceção de Ribeiro
Sanches que começava por excluir do seu plano de educação todos
os filhos dos trabalhadores, instituindo que se deveriam suprimir
todas as escolas de ler e de escrever para manter estável as forças de
trabalho que sustentavam o país, advogando que «Todo o rapaz ou
rapariga que aprendeu a ler e a escrever, se há-de ganhar o seu sustento
com o seu trabalho, perde muito da sua força enquanto aprende, e
adquire um hábito de preguiça e de liberdade desonesta. Como são os
mestres de ler e escrever homens rudes, ignorantes, sem criação nem
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conhecimento algum da natureza humana, têm aqueles meninos
(…) assentados, sem bulir, sempre tremendo e temendo. Perdem a
força dos membros, aquela desenvoltura natural, porque a agitação,
o movimento e a inconstância é própria da idade da meninice; e não
convém uma educação tão mole a quem há-de servir à república, de
pés e de mãos, por toda a vida» (SANCHES, [s.d.]: 129). Adiantava,
ainda, que à «mocidade plebeia» bastava a educação cristã que seria
dada pelo pároco ou sacristão, pelo que «não seria necessária a escola
para aprender o catecismo, porque esta obrigação pertence à Igreja»
(SANCHES, [s.d.]: 130).
Seja como for, parece ter sido Verney um dos inspiradores
fundamentais de todas as reformas do ensino setecentistas, «quer
directamente, quer sobretudo indirectamente, através do ambiente
criado pelos seus livros e pela polémica que eles provocaram»
(GOMES, 1995: 21). Por esta razão, podemos afirmar que Verney
foi um dos ilustrados portugueses que em larga escala difundiu em
Portugal as ideias iluministas, que populavam em toda a Europa, já
que baseou o seu pensamento nas reflexões levadas a cabo pelos autores
mais conceituados a nível europeu. Foi, porém, de tal forma severo a
expor o seu ponto de vista que, como já aludimos, provocou inúmeras
reações ou a propósito de algum aspeto em particular ou a respeito da
obra em geral, tanto a nível nacional como a nível internacional. «De
uma maneira geral, pode dizer-se que, todos se escandalizaram com
o tom irreverente da crítica, nenhum aderiu por completo às suas
ideias, mas alguns discordaram tanto do “Barbadinho” como dos
impugnadores jesuítas» (ANDRADE, 1966: 207), provocando uma
agitação intelectual sem precedentes em Portugal, que se traduziu
em numerosas publicações, na maior parte das vezes anónimas ou
dissimuladas em pseudónimos.
O ódio ideológico de Verney à instituição de Santo Inácio prendese essencialmente com o monopólio político que a Companhia exercia
sobre o ensino207 e a utilização de um método educativo baseado nas
_________________________
207
	Recorde-se que nesta época os jesuítas asseguravam nos seus colégios disseminados por
todo o país e nas colónias a quase exclusividade do ensino, tendo a seu cargo «57 colégios, 12
seminários e uma universidade» (TORRES, 1998h: 88).
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especulações escolásticas que estava completamente ultrapassado à
realidade setecentista. Defendia, nesta sequência, uma mudança nos
programas de ensino, que visavam a transformação de estruturas
da sociedade como «a dos Eclesiásticos, dos Juristas de ambos os
Direitos e dos Médicos» (ANDRADE, 1980: 37).
As reações dos jesuítas não se fizeram esperar. Alguns inacianos
destacam-se pela forma sarcástica com que repudiam o pensamento
de Verney, negando-lhe qualquer qualidade, sobretudo em relação
às suas propostas pedagógicas, pelo que apresentaram argumentos
sólidos na defesa dos métodos usados pela Companhia de Jesus no
ensino. Desses autores destacamos José de Araújo e Francisco Duarte
que trocaram com Verney acusações mútuas, mas sempre com o
mesmo pano de fundo: Verney critica mordazmente o tradicionalismo
dos métodos de ensino e os conteúdos programáticos dos jesuítas, e
estes refutam veemente as afirmações de Verney.
José de Araújo, «que foi o mais acerbo impugnador» (ANDRADE,
1980: 44) de Verney, na obra Reflexões Apologéticas, saída dos prelos no
ano de 1748, argumenta que, era um ultraje pôr em causa a autoridade
da Igreja e o método de ensino da Companhia de Jesus, pelo que,
de uma forma intransigente, defendeu o método de ensino jesuítico.
Desconfia da física experimental, declarando que ela é mais curiosa
que profunda e não tem interesse do ponto de vista metodológico.
Assim, num tom irónico, argumenta: «apareçam as balanças para
[pesar] o ar, que para bem se devia fazer esta experiência junto da
Lua, onde não tem mistura de vapores e exalações que facilmente
podem causar esse peso» (Araújo apud CIDADE, 1984, II: 135); troça
da «forma ovada atribuída à terra, da nova ideia de Copérnico»
(CIDADE, 1984, II: 136) e rejeita a necessidade do estudo da história
para se compreender qualquer ciência. Note-se que Verney queria ver
implementada no ensino o estudo das realidades políticas e sociais,
para que fosse possível compreender o rumo dos acontecimentos,
argumentando que a história era «o mais necessário prolegómeno
em todas as ciências», uma vez que pelo seu estudo «adianta-se um
homem muito na inteligência da matéria, e só assim fica capaz de
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ouvir o que deve e desenganar-se por si mesmo»208. Por esta razão,
Verney defende a implementação de uma história natural da ciência,
que exponha imparcialmente os acontecimentos, contribuindo para
a própria promoção da ciência.
A troca de acusações entre Verney e Araújo não ficou por aqui
e estendeu-se ao ensino de todas as disciplinas, incluindo o estudo
do latim e do vernáculo. No latim «de que se obtinham tão poucos
resultados ao fim de sete anos» (CIDADE, 1984, II: 146), Verney
preconizava que deveria ser abolido o compêndio de Manuel Álvares
e substituído por gramáticas mais acessíveis aos alunos, e elaboradas
em português209. Advoga, por esta razão, a implementação oficial
nas escolas portuguesas do ensino da língua materna210, reiterando
que «o primeiro principio de todos os estudos deve ser, a Gramatica
da propria lingua. A razam porque nos-parece tam dificultozo, o
estudo da-Gramatica Latina, (…) é porque nos-persuadimos, que
toda aquela machina de regras, é particular da-lingua Latina; e nam
á quem nos-advirta, quais sam as formas particulares desa lingua, a
quem chamam Idiotismos: quais as comuas com as outras. Se a um
rapaz que comesa, explicasem, e mostrasem na sua propria lingua,
que á Verbo, Cazo, Adverbio &c. que á formas particulares de falar,
deque se-compoem, a Sintaxe da-sualingua: Se sem tantas regras, mas
com mui simplezes explicasoens, fizesem, comque os principiantes
refletisem, que, sem advirtirem, executam as regras, que se-acham
_________________________
208
A importância que os homens das luzes atribuem à história do conhecimento prende-se com o
facto de considerarem que o registo dos progressos realizados pelo homem ao longo da história
contribuía para que a humanidade se tornasse mais justa. Deste modo, a história deveria estar
isenta de qualquer fator alheio à própria história (ARAÚJO, 2003: 52), visto que o principal
inimigo do conhecimento radicava nas crenças especulativas e dogmáticas. Assim sendo, a
própria história do conhecimento constituía um fator fundamental na educação do homem
quer intelectual quer moralmente. Este conceito, de resto, condensava o racionalismo de
Descartes e a conceção de educação de Locke, entre outros aspetos.
209
	Não devemos esquecer que o próprio Manuel Álvares preconizava que «os rudimentos, os
géneros, as declinações, as irregularidades, os pretéritos e supinos, bem como a sintaxe»
(ANDRADE, 1980: 40), quando eram tratados pela primeira vez, deveriam ser explicados
em vernáculo. Nesta sequência, Verney criticava o autor madeirense por advogar uma coisa e
praticar outra.
210
	Recorde-se que nesta época havia instituições que já ensinavam o português como era o caso
da universidade de Évora.
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nos-livros: e isto, sem genero algum de preceitos, mas pólo ouvirem,
e exercitarem» (VERNEY, 1746, I: 8-9), deste modo qualquer aluno
teria a «percesám das-linguas todas» (VERNEY, 1746, I: 9).
Verney parece assim perpetuar a aspiração de Amaro de Roboredo
que, em 1619, defendia a reformulação do método de ensino jesuítico
da língua latina no sentido de o tornar mais eficaz. Entre outros
aspetos, o ensino passaria pela prática de exercícios de memorização
e de imitação e pela utilização de manuais elaborados em língua
materna, com regras simples, mas que suscitassem a reflexão, pelo que
refutava a gramática do jesuíta Manuel Álvares. Reclamava, ainda, a
implementação no país de uma disciplina de língua portuguesa que
deveria ser estudada antes de qualquer outra língua e serviria de
veículo para o estudo do latim, ou de outra língua, admitindo que
«o principiante, que passar per este Methodo para as outras línguas
tem meio caminho andando, tendo decorado na primeira as regras
que servem para todas (…) fazedo da Materna quasi regra commum»
(ROBOREDO, 1619: plv). Das vantagens deste método de ensino,
evidenciamos as seguintes: «Saberão os principiantes per arte em
poucos annos, & melhor a lingua Materna, que sem arte sabẽ mal per
muitos annos, com pouca certeza a poder de muito ouvir, & repetir
(…) & serão mais certos, & apõrados no que fallão, & screvem: teraõ
mais copia de palavras, & usarão dellas com mais propriedades (…)
Saberaõ per regras de compor, & derivar ampliar a lingua Materna, &
ajuntarlhe palavras externas com soffrivel corruçaõ, & formar outras
de novo; para que com rodeios se possaõ explicar os conceitos & as
sciencias» (ROBOREDO, 1619: plv).
Ora, o reconhecimento da importância do ensino da língua
materna não é assim uma novidade defendida pelos autores
setecentistas. Refira-se que em França foram os padres da Congregação
de Port-Royal que introduziram essa disciplina nas suas escolas, o
mesmo acontecendo com os oratorianos. Para os mestres de PortRoyal a língua latina deveria ser estudada a partir da língua materna,
através de um método inovador; com a aplicação de regras simples,
em que o mestre suscitasse, com paciência, o interesse dos alunos,
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sem a aplicação de castigos físicos e baseado num racionalismo de
cariz cartesiano. Queriam que o novo método apresentasse resultados
práticos, isto é, que promovesse a aprendizagem do latim, combatendo
o insucesso dos alunos relativamente a esta disciplina. Este método
contrariava o ensino escolástico tradicional, sobretudo jesuítico,
que sustentava a aprendizagem do latim nas questões do bom uso,
negligenciando a importância da causa das coisas. Foi por esta razão
que os jesuítas refutaram o método dos solitários franceses.
Um século depois em Portugal são semelhantes as razões que
levam o jesuíta José de Araújo a refutar o método de ensino do latim
proposto por Verney e a descurar a importância do ensino da língua
materna, argumentando que não sendo uma língua morta, não era
necessário que os naturais necessitem da sua aprendizagem na escola
(cf. CIDADE, 1984, II: 148).
Francisco Duarte, por seu turno, na obra Retrato de Morte-Cor,
vinda a lume em 1749, e na obra Iluminação do Retrato de MorteCor (1751), teceu duras críticas ao Verdadeiro Método de Estudar,
considerando que era um atrevimento que um crítico qualquer
pusesse em causa o tradicional método de ensino inaciano e, mais
ainda, propusesse reformas a um método que tinha sido elaborado
pelos mais ilustres jesuítas, com a respetiva autorização canónica
e em vigor em muitos países. Mais ainda, se Verney «faz o elogio
de Scióppio e de Jansénio (…); se gaba o governo de uma cidade
protestante como Amsterdão; se prefere, como jurista, Grócio a
Bártolo; se exalta a cultura científica da Holanda e Inglaterra, sem
valer nada a Roma, onde o Espírito Santo nos ensina a cadeira; se
prefere as edições patrísticas impresas em países de herejes; (…) se
aconselha que se estude Teologia por Santo Agostinho, desprezando
as especulações escolásticas (…), e se, por cima de tudo isto, dá a
suspeita de que aceita a teoria heliocêntrica de Copérnico» (Duarte
apud CIDADE, 1984, II: 130-131) condenada pelos Papas, então, pode
ler-se no Retrato de Morte-Cor, «pratique-se com ele [Verney] o que
mandam as leis e observam os tribunais mais rectos. Por maltratar nos
seus escritos ao grande Ptolomeu, foi metido Sotades em um caixão de
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chumbo e sepultado no mar» (Duarte apud CIDADE, 1984, II: 131).
Não podemos considerar, no entanto, que José de Araújo
e Francisco Duarte, entre outros autores, fossem «retrógrados,
ignorantes ou mal intencionados» (ANDRADE, 1966: 207) pelo
simples facto de terem contrariado Verney. Devemos ter em mente
que defendiam a posição oficialmente assumida pela companhia a
que pertenciam e que baseava o carácter unificado do seu ensino
na Ratio Studiorum e nas diversas constituições da companhia que
estipulavam a transmissão do conhecimento na herança do passado,
alertando também todos os membros para que fossem prudentes
no que diz respeito à aceitação das novas doutrinas, obrigando-os a
preservar a virtude dos escolásticos e não tolerando qualquer desvio
de opiniões. Esta rigidez da companhia inaciana deitava por terra
muitas ambições de mudanças preconizadas por alguns jesuítas,
muito embora fosse cada vez mais difícil «defender a velha filosofia
depois das descobertas de Galileo, de Descartes, de Newton, de
Leibniz (…), e depois das invenções do barómetro, do termómetro, da
máquina pneumática, do telescópio e do microscópio» (CARVALHO,
2001: 386).
Havia entre os padres da Companhia de Jesus muitos adeptos
das conquistas alcançadas pela nova ciência, sendo de notar que
as suas atividades científicas não só contribuíram para propagar a
nova ciência, como também contribuíram para o próprio progresso
científico, sobretudo na segunda parte da centúria de setecentos.
Destes destacamos o iluminista Inácio Monteiro (1724-1812), que
tendo sido considerado como «o Professor mais bem informado do
movimento científico e, porventura, filosófico, dentre os jesuítas
desta época» (ANDRADE: 1966: 242), foi simpatizante de Bacon,
Galileu, Descartes, Locke, Newton, Gassendi e Boheraave, adotando,
no entanto, um ponto de vista eclético.
Da sua obra ressalta o Compendio dos Elementos de Mathematica
necessarios para o estudo das Sciencias naturaes, e bellas letras, em dois
tomos (1754 e 1756), e a Philosophia, Libera seu Ecléctica Rationalis et
Mechanica Sensuum, vinda a lume no ano de 1766, em Itália.
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No prólogo do Compendio dos Elementos de Mathematica
necessarios para o estudo das Sciencias naturaes, e bellas letras,
publicado ainda antes da expulsão de Portugal da sua companhia
que lhe mereceu o exílio em Itália, Monteiro assume a sua posição de
partidário da ciência moderna, considerando que «Ninguém ignora
que nenhum homem no mundo pode hoje aprender Philosophia sem
inteligencia de Mathematica[211]. A Physica verdadeira e que nestes
tempos se cultiva, não são os entes da razão, as possibilidades e
chimeras dos antigos, ociosas subtilezas do entendimento humano.
Estudamos hoje a natureza pela observação e pelo calculo; os entes
de razão não se medem por Geometria; porem esta sciencia he o
fundamento dos conhecimentos physicos que fazem o corpo da
Philosophia moderna» (Monteiro apud ANDRADE: 1966: 245).
Segundo o autor, esta obra destina-se «aos estudiosos da boa
Filosofia, letras humanas e mais sciencias naturais» (Monteiro apud
ANDRADE: 1966: 246), considerando que as ciências experimentais
são fundamentais na educação e sucesso do homem. Este compêndio
trata, nesta sequência, de noções fundamentais de física e de
matemática, mas também de trigonometria, geometria, astronomia,
história e medicina, entre outros assuntos, constituindo um
verdadeiro espólio das ciências experimentais, sendo de notar que as
intenções didáticas do autor se revelam na forma como desenvolve as
matérias. Assim, para facilitar o estudo expõe uma resenha histórica
e apresenta a respetiva bibliografia para quem pretenda aceder às
fontes referenciadas, não se esquecendo, também, de tecer os seus
pontos de vista em relação aos autores que referencia.
No prólogo da Philosophia, Libera seu Ecléctica Rationalis et
Mechanica Sensuum, o jesuíta demonstra grande erudição, mormente
no conhecimento dos mais destacados intelectuais das novas ciências
ao apresentar uma síntese das tendências relativas à problemática
filosófica, considerando que desde Descartes a filosofia tem vestido
diversas roupagens de acordo com as orientações de cada escola,
_________________________
211
A noção de matemática que o autor refere engloba várias ciências, pelo que não pode ser
entendida no sentido restrito atual.
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sendo que a indecisão dos autores face a essas diversas orientações
ainda se faz sentir na sua época.
O ponto de vista de Inácio Monteiro a respeito da ciência
moderna contraria, assim, a opinião de Verney em relação aos padres
jesuítas. A este propósito, salientemos a opinião de António Alberto
Andrade, relativamente a Monteiro, «Com este Professor, se outros
não houvesse, o ensino entre os inacianos mudaria certamente de
rumo, e com a mesma inclinação que Verney pretendia imprimir-lhe,
se bem com muito maior equilíbrio» (ANDRADE, 1966: 251).
As reações à obra de Verney fizeram-se sentir também em outras
instituições religiosas mais permeáveis à adoção das novas ciências.
Foi o caso de alguns membros da Congregação do Oratório, dos
quais evidenciamos a figura do padre António Pereira de Figueiredo
(1725-1797), que não obstante a sua posição cimeira no Iluminismo
em Portugal, contestou a posição de Verney em questões literárias.
Em suma, estas querelas prendiam-se sobretudo com a preferência
dos autores por escolas estéticas diferentes. Se Verney contrariava
veemente a estética barroca, Pereira de Figueiredo simpatizava com
ela, como de resto se depreende da leitura dos seus Elementos de
Invenção e locuçam de Retorica ou Princípios da Eloquência, publicada
em 1759.
Porém, não foram as questões literárias que mais contribuíram
para que este professor de latim, de retórica e de teologia; colaborador
direto de Pombal e sócio desde 1779 da Academia Real das Ciências de
Lisboa e deputado da Real Mesa Censória212, se destacasse no contexto
_________________________
212
	Na linha de reformas empreendidas por Marquês de Pombal é criada a Real Mesa Censória, em
5 de Abril de 1768., tendo como presidente Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas (1724-1814).
Inicialmente destinada a reformular o sistema de censura cujas responsabilidades estavam
distribuídas pelo Ordinário, pela Inquisição e pelo Desembargo do Paço, e com a intenção de
passar para as mãos do estado o controle destas funções, cabia a esta instituição a fiscalização
da produção e circulação bibliográficas no país: «mando que a mesma meza tenha jurisdição
privativa e exclusiva, em tudo o que pertence ao exame, approvação e reprovação dos livros
e papeis que já se achão introduzidos nestes Reynos e seus Dominios; dos livros e papeis que
nelles entrem de novo, (…) dos livros e papeis que se pertenderem reimprimir, (…) dos livros e
papeis de nova composição de todas as Conclusões que se houverem de defender publicamente
em qualquer destes Reynos; e de tudo o mais que pertence á estampa, impressão, officinas,
venda e commercio dos sobreditos livros e papeis» (ANDRADE, 1981, II, 565). Mais tarde, a
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dos intelectuais portugueses do século XVIII. No domínio do latim,
notabilizou-se com a elaboração do Novo Methodo da Grammatica
Latina, vindo a lume em 1753, obra que se afasta metodologicamente
da gramática de Manuel Álvares e apresenta um método mais
simplificado para o estudo da língua latina e que virá a ser exigida
como gramática oficial no estudo da língua em questão, pelo alvará
de 28 de Junho de 1759. Assim, após a ordenação da criação de uma
aula de gramática latina em cada um dos bairros de Lisboa, pode
ler-se no alvará que «Nem nas ditas classes nem em outras algumas
destes Reinos, que estejão estabelecidas, ou se estabelecerem daqui
em diante, se ensinará por outro Methodo que não seja o Novo
Methodo da Grammatica Latina, reduzido a Compendio para uso das
Escolas da Congregação do Oratorio, composto por Antonio Pereira,
da mesma congregação; ou a Arte da Grammatica Latina reformada
por Antonio Félix Mendes, Professor de Lisboa. Hey por proibida
para o ensino das escolas, a Arte de Manoel Alvares, como aquella
que contribuío mais para fazer difficultozo o estudo da Latinidade»
(ANDRADE, 1982, II, 81-82).
A nível teológico, destacam-se não só a tradução para português
de textos bíblicos, sobretudo da Bíblia Sagrada, segundo a Vulgata,
como a elaboração do texto da reforma do curso superior de teologia
integrada nos novos estatutos da universidade de Coimbra de
1772213, em parceria com o franciscano Frei Manuel do Cenáculo
Vilas Boas. A remodelação do curso de teologia fez-se segundo as
_________________________
esta mesma instituição é entregue a direção e administração dos estudos menores em Portugal,
como consta no alvará de 4 de Junho de 1771: «sou servido cometer à Real Meza Censoria, toda
a administração e direcção dos estudos das escolas menores destes Reinos e seus Dominios,
incluindo nesta administração e direcção, não só o Real Collegio dos Nobres, mas todos e
quaisquer outros collegios e magisterios que eu for servido mandar erigir, para os estudos das
primeiras idades» (ANDRADE, 1981, II, 599).
213
	Trata-se de uma parte da obra intitulada Estatutos da Universidade de Coimbra compilados
debaixo da immediata e suprema inspecção de el-Rei D. José I Nosso Senhor pela junta de
providência Literária creada pelo mesmo Senhor para a Restauração das Sciencias, e Artes
Liberaes nestes reinos, e todos os seus dominios ultimamente roborados por Sua Magestade
na sua lei de 28 de Agosto deste presente ano, Lisboa, na Regia officina Typografica. Anno
MDCCLXXII, De Ordem de Sua Magestade.
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conceções verneianas, sobretudo em relação ao combate à escolástica.
Defendeu-se uma teologia positiva assente nos textos sagrados e na
tradição e foram introduzidas as disciplinas de História Eclesiástica
e de História Universal e Literária de Teologia. As 374 páginas dos
Estatutos, dedicadas à Faculdade de Teologia, traduzem-se num
«autêntico guia de professores, com vasta bibliografia e respectivos
comentários»214 (CARVALHO, 2001: 472), onde se prevê tudo e se
acautela tudo com o intuito de garantir o carácter uno do sistema de
ensino, satisfazendo o requisito principal do despotismo esclarecido.
Nas relações que o padre António Pereira de Figueiredo mantém
com Pombal, evidencia-se a posição assumida pelo oratoriano
na defesa da política regalista pombalina que se caracteriza pela
supremacia do poder régio face ao poder papal e eclesiástico e pela
denúncia da ilegitimidade temporal de ambos, ao mesmo tempo
que se apoia a reforma da Igreja como coadjuvante no processo de
tornar efetiva essa jurisdição. Neste contexto, agravado pelo corte de
relações entre o estado português e a Santa Sé em 1760, Figueiredo
tenta estabelecer novos parâmetros que conduzam as relações entre o
estado e a Igreja. A este assunto dedica alguns dos seus estudos, dos
quais realçamos o De Suprema Regum … (1765) e Tentativa Theologica,
publicada em Lisboa em 1769 e que exerceu grande influência a nível
europeu, sendo traduzida em várias línguas. Na primeira, o autor
tenta demonstrar a supremacia e a autonomia do poder régio perante
o poder papal, através da exposição de 16 teses. Na segunda, verificase a adoção das teorias episcopalianas, tão em voga na época, que,
ao conferirem aos bispos a sucessão direta dos Apóstolos de Cristo,
reduziam o poder interno dos papas, advogando-se que «não há
poderes papais de que os bispos não possam usar, quando o bem
espiritual dos seus diocesanos assim o torne necessário» (CIDADE,
1984, II: 212 1).
_________________________
214
	O critério adotado para a Faculdade de Teologia é também usado nas restantes faculdades da
universidade.
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De entre os colaboradores diretos do ministro de D. José importa
referenciar, ainda, o nome de Manuel do Cenáculo Vilas-Boas215 que,
na polémica suscitada pelo Verdadeiro Método de Estudar, assumiu
uma posição contrária à de Verney em algumas questões literárias,
mas este facto não o impediu de concordar com o autor do Método na
maior parte dos assuntos, sobretudo os que estavam ligados à reforma
do ensino. Aliás, foi sobretudo pelo seu espírito marcadamente
reformista que faz dele uma das figuras mais preeminentes do
Iluminismo português, evidenciando uma constante preocupação
católica, na qual tenta harmonizar a Razão e a Fé.
À semelhança de muitos intelectuais da época das luzes,
Cenáculo canaliza a sua atenção para as questões da sociedade do
seu tempo, pretendendo implementar uma reforma do homem em
sociedade, pelo que escolhe uma via político-pedagógica como meio
para a sua intervenção reformadora, incidindo especificamente nas
questões do ensino em Portugal, patenteando uma forte influência
de Verney. No entanto, a vasta obra que nos legou constitui, acima de
tudo, um repositório da ciência moderna que lhe confere um papel
de grande erudição.
Se no início da sua atividade docente o autor parece aderir
aos postulados da filosofia escolástica, com o passar do tempo esse
interesse vai-se diluindo e é substituído pela crítica à filosofia de
Aristóteles, adotando, sobre esta matéria, um ponto de vista eclético,
mas que está em sintonia com os propósitos dos autores modernos,
daí a importância que confere ao estudo da história da filosofia,
enquanto disciplina fundamental ao estudo de qualquer curso do
ensino superior, numa clara convergência com os pressupostos
teóricos preconizados por Verney.
Partindo de uma conceção enciclopedista da filosofia, na
medida em que ela assimila todos os campos do saber, o pensamento
_________________________
215
Manuel do Cenáculo estudou em Lisboa sob a orientação dos padres da congregação do
Oratório, fez os estudos superiores em Coimbra onde viria a doutorar-se em Teologia. Este
provincial da Ordem de S. Francisco foi preceptor do príncipe herdeiro, bispo de Beja, arcebispo
de Évora, presidente da Real Mesa Censória e sócio honorário da Academia Real das Ciências
de Lisboa.
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filosófico naturalista reclamado por Cenáculo compreende a filiação
ao método geométrico, na transmissão dos conhecimentos, por via
da simplicidade e da clareza para que se tornem eficazes no ensino,
criticando, moderadamente, a complexidade e as especulações do
método de ensino escolástico-jesuítico. Por esta razão, assume-se
como um partidário da razão natural, à qual alia a Ética e a História,
na procura de um «“cristianismo moderado”, razoável e compatível
com o alargamento, à escala terrena, do “horizonte de expectativas”
dos fiéis, processo que, em termos práticos, se traduzia numa
progressiva secularização da mensagem cristã» (ARAÚJO, 2003: 59),
como de resto já tinha sido evidenciado por Teodoro de Almeida e
Luís António Verney216.
Na já referenciada polémica causada pelo Método de Verney
que permitiu a consolidação das ideias iluministas no nosso país,
não foram apenas alguns membros das companhias religiosas que se
manifestaram, houve também reações de intelectuais portugueses,
fora da esfera clerical, como de resto já referenciamos. Cavaleiro de
Oliveira217 (1702-1783), por exemplo, evidencia o seu ponto de vista
relativamente a Verney nestes termos «Son jugement est sain, ses
vues sont bonnes ses connaissances sont étendues et belles, et son
érudition est immense» (Oliveira apud ANDRADE, 1966: 211 (1)).
Por esta razão «A nação portuguesa bem pode perdoar-lhe o zelo
demasiado ardente e aproveitar o real valor desta obra» (Oliveira
apud ANDRADE, 1966: 211 (1)).
Tendo feito os seus estudos em Paris218, D. João de Almeida
_________________________
216
	Convém não esquecer «que a filosofia natural, sem bulir com o primado da revelação, bafejava
o entendimento da fé com uma prova adicional da mão ordenadora de Deus”» (ARAÚJO, 2003:
58).
217
	De origem nobre, Francisco Xavier de Oliveira foi educado pelos jesuítas, sendo, posteriormente,
elevado a cavaleiro da Ordem de Cristo. Renegou a sua formação social, escrevendo muitos
artigos, sem grande originalidade, contestando ironicamente a sociedade portuguesa da sua
época, sobretudo dos aspetos religiosos. Viveu grande parte da sua vida no estrangeiro.
218
	Cristina Araújo defende que a alta aristocracia portuguesa não foi insensível à mensagem de
Pina e Proença exposta nos seus Apontamentos para a educação de um menino nobre. Neste
contexto sublinha que D. Pedro de Almeida Portugal mandou para Paris os seus filhos, entre os
quais o primogénito, D. João de Almeida Portugal, para que pudessem aí fazer os seus estudos
(cf. ARAÚJO, 2003: 50).
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Portugal (1726-1802) defende a opinião de Verney, praticamente em
todas as matérias, acusando os impugnadores do «Barbadinho» de
«serem incapazes de ceder “à razão mais convincente”» (ARAÚJO,
2003: 50).
D. João de Almeida Portugal «transmitirá as suas inquietações
culturais à futura marquesa de Alorna, sua filha» (ARAÚJO, 2003:
50), D. Leonor de Almeida (1750-1839) que virá a ser uma das figuras
mais proeminentes do Iluminismo português, e a nível literário uma
das vozes mais notáveis do pré-romantismo do nosso país, nos finais
do século XVIII e inícios do século XIX.
D. Leonor de Almeida possuía uma sólida formação científica
que obteve sobretudo durante o cárcere no convento de S. Fénix em
Chelas. Com apenas 8 anos de idade foi enclausurada nesse convento
com as irmãs e a mãe devido às relações familiares que tinha com a
família dos Távoras, que entretanto tinha sido acusada de tentativa
de assassinato contra D. José219, daqui resultando a execução pública
de alguns dos membros. O pai de D. Leonor esteve preso na Torre de
Belém e no forte da Junqueira e o seu irmão, devido à sua tenra idade,
foi entregue aos cuidados de familiares. D. Leonor e a sua família só
viriam a ser libertadas após a morte de D. José e a ascensão ao trono
de D. Maria I que mandou libertar todos os prisioneiros de estado.
Dotada de um espírito audaz que a levou por várias vezes a
desafiar as iras de Pombal, D. Leonor, ao longo dos 19 anos de cárcere,
reuniu para seu estudo e instrução cerca de 600 livros, contactando
com as obras dos intelectuais mais conceituados da época iluminista,
sendo por essa razão uma defensora acérrima da nova ciência. Leu
«quase todos os filósofos modernos, Locke, Voltaire, d’Alembert,
Diderot, Wolff[220], Condillac[221], e até mesmo Rousseau, chegando a
_________________________
219
Marquês de Pombal suspeitava que D. João de Almeida Portugal tivesse conhecimento dos
planos para assassinar o rei. Segundo o ministro de D. José, o pai de D. Leonor teria emprestado
uma arma de fogo a um dos acusados da tentativa de assassinato ao rei.
220
	Christian Wollf (1679-1754) foi filósofo e matemático, ficando conhecido como um dos principais
divulgadores do Iluminismo setecentista. Aluno de Leibniz foi professor de matemática e de
filosofia em várias universidades europeias. Porém, foi expulso da universidade de Halle, sendo
acusado de ateísmo (porque defende que a moral se poderia manter mesmo prescindindo da
existência de Deus) e de determinismo moral (pela sua adesão ao determinismo racionalista
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transcrever para os seus cadernos trechos de Émile» (ARAÚJO, 2003:
91).
Ora, se é certo que as obras de Locke, Voltaire, Descartes,
Bacon, Newton e de outros autores eram consideradas heréticas
por encerrarem pressupostos que punham em causa os dogmas da
fé cristã, e muitas delas a autoridade do poder régio e os costumes
da sociedade, sendo por isso proibidas no nosso país, também não é
menos verdade que essas obras sempre circularam em Portugal, sendo
lidas pelas elites ao longo da centúria de setecentos, intensificandose nas últimas décadas do século, apesar de todos os mecanismos
de vigilância que sempre estiveram atentos à circulação de livros
proibidos.
Na realidade, algumas instituições gozavam de isenção de
censura como era o caso da Academia Real de História e da Academia
Real das Ciências, em que os seus membros podiam aceder a obras
proibidas. Por seu turno, circulavam muitas edições clandestinas
que conseguiam fugir às malhas da lei, mesmo no tempo de Pombal
que pretendia tornar a censura mais eficaz, centralizando-a num
único órgão estatal, com a criação da Real Mesa Censória222, a qual
_________________________
de Leibniz). Mais tarde, é readmitido nesta universidade, tornando-se reitor desta instituição.
Influenciado sobretudo pela filosofia de Leibniz e de Descartes, desenvolveu o seu próprio
sistema filosófico-matemático-racionalista. Para Wollf, a filosofia e a matemática deveriam ser
apreendidas à priori, a partir da análise dedutiva da ideia inata do ser. O critério de verdade
baseava-se na coerência entre as ideias, sem existir qualquer relação entre o pensamento e
o ser. Relativamente à ética, advogou que a lei moral não dependia do arbítrio divino, mas
era absoluta e necessária e derivava da própria natureza de Deus e das coisas por ele criadas.
Assim, não negou a existência de Deus, nem da religião natural, mas separou a Filosofia
que conheceu, a religião natural, da religião positiva. No que diz respeito à instrução, Wollf
preconizava uma educação para todos, atribuindo ao estado a responsabilidade de educar a
população. Os governantes deveriam tornar a sociedade mais feliz, com indivíduos capazes de
assumir as suas responsabilidades para com a humanidade e a pátria.
221
	Etienne Condillac (1715-1780) foi um importante filósofo francês do século XVIII. Tendo como
principal mentor Locke, Condillac criticou e sistematizou os pontos de vista filosóficos do autor
inglês, advogando o sensualismo, ou seja, a doutrina segundo a qual todos os conhecimentos e
todas as faculdades do espírito são fruto da experiência. Entre as obras mais célebres do autor
contam-se, Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746); Traité des systèmes (1749);
Traité des sensations (1754), Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme (1768-1773) e
Logique ou les premiers développements de l’art de penser (1780).
222
	Em 5 de Abril de 1768, Pombal cria esta organização que vem substituir a Censura que era
comandada pelo Santo Ofício. Este novo organismo pretende tornar a fiscalização ideológica
mais eficiente e repressiva sob a alçada direta do poder.
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tinha «jurisdicção privativa e exclusiva, em tudo o que pertence ao
exame, approvação e reprovação dos livros e papeis que já se achão
introduzidos nestes Reynos e seus Dominios; dos livros e papeis que
nelles entrem de novo, (…) dos livros e papeis que se pertenderem
reimprimir, (…) dos livros e papeis de nova composição de todas as
Conclusões que se houverem de defender publicamente em qualquer
lugar destes Reynos; e de tudo o mais que pertence á estampa,
impressão, officinas, venda e commercio dos sobreditos livros e papeis
ordenando que nenhuim mercador de livros, impressor, livreiro
ou vendedor dos referidos livros e papeis, ouse vender, imprimir e
encadernar os sobreditos livros, ou papeis volantes, por minimos que
sejão, sem a approvação e licença da sobredita Meza» (ANDRADE,
1981, II: 565). Nesta sequência, o edital de 7 de Outubro de 1777
alertava os comerciantes livreiros para que não comercializassem
livros proibidos, sob a ameaça de serem confiscados (cf. DOMINGOS,
2000: 147) e na realidade muitos desses livros foram efetivamente
apreendidos. No entanto, eram cada vez mais os livros clandestinos
que entravam no nosso país, muitas vezes dissimulados em falsas
encadernações. Além disso, a Real Mesa Censória contemplava
casos especiais para o uso de livros proibidos como eram o caso das
ordens religiosas e universidades, concedendo também licenças aos
indivíduos insuspeitos da prática de doutrinas subversivas e a todo
um conjunto de comerciantes livreiros.
Acresce ainda notar que o mecanismo de vigilância nem sempre
funcionou como um organismo coeso, assistindo-se à autorização de
licenças de circulação para obras que antes tinham sido proibidas,
como foi o caso da autorização de publicação de algumas obras
de Voltaire. Assistia-se também a pareceres contraditórios dos
vários censores sobre as mesmas obras, concedendo-se licenças a
muitos livros que estavam efetivamente proibidos. Esta situação
foi referenciada, na década de oitenta da centúria de setecentos,
por Bento José de Sousa Farinha (1740-1820) que exprimia o seu
desapontamento com a Real Mesa Censória pela sua franqueza e
liberdade ao deixar imprimir e circular muitas traduções ridículas
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de livros filosóficos franceses (cf. ARAÚJO, 2003: 88), e nem com a
nova reforma do aparelho de censura, já no reinado de D. Maria I,
em 1795, que restaurou a divisão tripartida da censura (Desembargo
do Paço, Ordinário da Diocese e Santo Ofício) as coisas parecem ter
melhorado significativamente. Com efeito, já no ano de 1763 um
correspondente estrangeiro informava que entravam em Portugal
«de l’étranger en livres, soit en feuilles, soit reliés, pour 250 000 livres
par an» (Caeiro apud ARAÚJO, 2003: 73).
Neste contexto, «O mais íntimo contacto espiritual, que assim
se tornou necessário, com a Europa culta, realiza-o Portugal»
(CIDADE, 1984, II: 364), sobretudo na segunda metade do século
XVIII, «por todas as formas. Começa a haver entre nós quem, pela
gazeta informativa, pela tradução ou pela imitação em livro, torne
esse contacto o mais generalizado possível» (CIDADE, 1984, II: 364).
Na verdade, a procura de livros clandestinos intensificou-se
na segunda metade do século XVIII, contribuindo para este facto
a divulgação das obras mais recentes que se produziam na Europa
pela imprensa escrita que também sofre um certo incremento na
mesma época. Assim, assume notoriedade o semanário «Anónimo»
(1752-1754), o periódico mensal «A Gazeta Literária» (1761-1762) e o
«Jornal Enciclipédico» (1779-1793) que estavam vinculados aos ideais
do Iluminismo preconizados para a sociedade.
O primeiro, dirigido por Bento Morganti, integra-se «na rede
europeia de difusão de jornalismo filosófico, instrutivo e moralizante
de inspiração londrina» (ARAÚJO, 2003: 69) e pretende «Tornar
mais sábios e civilizados os homens, honrando a virtude e a ciência e
recomendando tudo o que pudesse ser útil e agradável à sociedade»
(ARAÚJO, 2003: 69). Por isso, Bento Morganti pretende fomentar
o gosto pelas artes, pela indústria, pelas letras e pelas ciências,
evidenciando a importância social do conhecimento e da técnica,
admitindo que o combate à ignorância só será possível por meio da
razão esclarecida. No que diz respeito ao poder, defende a lei sobre o
arbítrio, e na educação atribui essa responsabilidade à família, no caso
dos mais novos, advogando, ainda, que a educação de um príncipe
deve ser entregue a um filósofo. Quanto à sociedade portuguesa,
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condena o poder do clero, considerando-o como erro comum do
reino, critica, ainda, a ignorância de todos aqueles que pela condição
elevada encaram os livros como bens sumptuários e que não tiram
deles nenhum proveito (cf. ARAÚJO, 2003: 71).
A Gazeta Literária engloba-se nos chamados jornais biblioteca
que eram largamente difundidos na Europa de então. Era dirigido
pelo cónego secular de S. João Evangelista – Francisco Bernardo
de Lima e pretendia divulgar os novos métodos das ciências e das
artes que facilitavam o conhecimento. Assim, abrangia «todas as
actualidades, não só literárias, mas também científicas, mais notórias
da Europa culta» (CIDADE, 1984, II: 364), ou seja, «Ciências naturais
e medicina; (…) técnica agrícola como técnica militar; notícias
históricas, geográficas, etnográficas, dos países do Novo Mundo (…),
ciências eclesiásticas; tudo isto intercalado de notas críticas, algumas
bem extensas, sobre os livros mais curiosos que [iam] aparecendo»
(CIDADE, 1884, II: 364), pelo que, muitas vezes, traduzia informação
vinda do estrangeiro como era o caso de muitos excertos de obras,
resumos e traduções de memórias de academias científicas europeias.
Pretendia, assim, Bernardo de Lima expandir o público leitor,
tornando pública a discussão sobre o pensamento iluminista e, indo
ao encontro de um dos princípios fundamentais do absolutismo
esclarecido, defendia que o cultivo das artes e das ciências era um
fator fundamental para a felicidade dos povos que seria alcançada se
os seus governantes fossem sábios.
Porém, na prática, este jornal nem sempre difundiu
sistematicamente o conhecimento estrangeiro mais útil à sociedade
portuguesa, já que a censura lhe restringiu o espaço consagrado a
essas novidades, obrigando o seu diretor a conceber um espaço
significativo a obras portuguesas que acabavam de ser publicadas com
todas as respetivas licenças de circulação. Mesmo assim, este jornal
foi um pólo difusor da cultura iluminista, Bernardo de Lima expôs as
teses progressistas que reclamavam uma nova forma de socialização
com a implementação de sociedades promotoras de conhecimentos
úteis à agricultura e à indústria, visando o desenvolvimento do país.
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Nas questões religiosas, em termos moderados, tratou a teologia
natural e introduziu as teses deístas, materialistas e pietistas. A nível
político, expôs as teorias do jus naturalismo e a nível da liberdade
política tratou o direito positivo, defendendo também a liberdade de
expressão e o fim da censura, entre outros aspetos.
A mesma linha metodológica da Gazeta Literária era seguida
pelo Jornal Enciclopédico que visava difundir as investigações
dos homens das Luzes, para que se tornassem úteis ao indivíduo,
convidando o leitor a participar ativamente na prosperidade do país,
tanto a nível cultural como a nível social e económico.
Publicado pela primeira vez de uma forma inacabada em Julho
de 1779 e com uma interrupção de nove anos o Jornal Enciclopédico
contava com um conjunto de colaboradores regulares e tratava de
vários temas dos quais destacamos os de filosofia, os de medicina,
os de história natural, os de economia e os de relações políticas
estrangeiras, assumindo um carácter enciclopédico tão em voga na
altura, como de resto se depreende pelo próprio título. Por esta razão
tornou-se no jornal mais conhecido das duas últimas décadas de
setecentos, coincidindo com o período em que são publicadas obras
importantes de ciência moderna, escritas em português, e com o
início da publicação das Memórias da Academia Real das Ciências de
Lisboa que, de alguma forma, despertam a curiosidade de um público
cada vez mais interessado nas leituras das novidades científicas e
literárias.
De facto, além de publicitar as obras publicadas mais
recentemente em Portugal, o Jornal Enciclopédico mantinha uma
relação de cooperação com a Academia das Ciências, publicitando
frequentemente as atividades mais importantes da academia de
Lisboa e por vezes de outras academias científicas estrangeiras.
Acresce ainda notar que o êxito deste jornal se deve também ao facto
de em Portugal a Encyclopédie de Diderot e D’Alembert ser muito
conhecida e procurada.
Neste contexto, o Jornal Enciclopédico assume-se como um
importante pólo difusor das novas ideias, preconizando-se, por
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um lado a livre manifestação da opinião e a tolerância e, por outro
incentivando-se a discussão de matérias problemáticas. Entre os
artigos de maior relevância contam-se a exposição das partes mais
significativas da Constituição dos Estados Unidos, sob o pretexto
de que o seu conhecimento seria útil aos homens de negócios (cf.
ARAÚJO, 2000: 78). A nível social, aconselham os redatores do jornal
que a sociedade civil deve contribuir para o progresso da nação,
incutindo no leitor a responsabilidade e a importância do trabalho na
construção de uma sociedade mais desenvolvida. Advogam, ainda,
que a opinião não deve ser imposta por via da autoridade, mas por via
da razão argumentativa.
No que diz respeito à difusão das obras estrangeiras, o jornal
concede uma importância relevante ao pensamento dos autores
franceses, entre os quais Voltaire, Rousseau, Condillac, Diderot e
D’Alembert que são acompanhados pelas respetivas críticas. Por fim,
merece realce a posição do jornal face às questões religiosas. Assim,
se em 1779 se argumenta que a questão central da filosofia reside
na questão Razão/Revelação, defendendo-se que é nesta última que
reside a génese da religião, em 1791 a preocupação é distinta, uma
vez que se tenta provar que o domínio da filosofia é independente do
domínio da fé, sob influência de Locke, Hume, Condillac e Diderot
(cf. ARAÚJO, 2003: 84).
Se por um lado, o crescimento da imprensa, a partir de 1740,
permitiu a difusão da cultura iluminista, sobretudo através dos jornais
literários e filosóficos, por outro, a julgar pelo lapso temporal que vai
de 1765 a 1777 em que não se vislumbram publicações significativas
desta natureza, verificamos que este período corresponde ao «período
áureo da política cultural pombalina, assente na expulsão dos jesuítas
(…), na criação da Directoria Geral de Estudos (…), na reorganização
da censura (…), na criação da Imprensa Régia (…) e na instauração de
um programa nacional de educação, abrangendo o ensino elementar,
prático ou técnico, universitário (…) e nobiliárquico» (ARAÚJO,
2000: 68). Deste modo, a ação reformadora da política baseada no
absolutismo esclarecido «fez da escola o fulcro da unidade moral
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da nação e da censura o bastião de defesa da ideologia de Estado»
(ARAÚJO, 2000: 68). Não obstante este facto, a imprensa periódica, de
cariz filosófico e literário, volta a expandir-se com algum significado
a partir de 1778, continuando a expandir, moderadamente, os
pressupostos da nova filosofia das luzes.
Neste cenário de divulgação dos ideais iluministas, o trabalho
dos censores dos finais da centúria de setecentos torna-se inviável,
já que não conseguem fiscalizar todo um conjunto de obras
clandestinas, cada vez mais vasto, pelo que o negócio ilícito de livros
assume grandes dimensões, sobretudo na alfândega de Lisboa.
A transação de obras ilícitas é levada a cabo por alguns membros
da Academia Real das Ciências, por marinheiros estrangeiros que
trazem as encomendas para personalidades portuguesas, sendo de
notar que muitas delegações diplomáticas estrangeiras são acusadas
de dar cobertura à importação de livros. Por seu turno, também «a
dinâmica do mercado – com a procura em alta a corresponder a
uma rotação rápida dos títulos que escapam, pela sua actualidade,
ao esquema rígido de supervisão censórica – parece sobrepor-se aos
ineficazes mecanismos de vigilância instituídos» (ARAÚJO, 2003:
87).
Esta intensificação da procura de livros, sobretudo estrangeiros,
quer de produção autorizada quer clandestina, leva também ao
desenvolvimento do próprio mercado livreiro, a partir da década de
60, e à medida que o final do século XVIII se aproxima, a leitura
clandestina atinge números nunca antes vistos em Portugal,
contribuindo para este facto a implementação de alguns gabinetes
de leitura onde se alugavam livros, permitindo o acesso à cultura do
leitor anónimo.
A difusão generalizada dos ideais iluministas fez-se também a
partir das diversas bibliotecas particulares existentes em Portugal,
sobretudo em Lisboa, Porto e Coimbra e com a subsequente
organização de círculos intelectuais restritos de leitura, alguns deles
animados por mulheres, como era o caso da marquesa de Alorna.
Também as livrarias, em finais do século XVIII, assumiram um
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papel preponderante na difusão do Iluminismo, na medida em
que facultavam a um público cada vez mais numeroso o acesso à
bibliografia clandestina, dando origem a reuniões particulares onde
se debatiam questões da atualidade, sobretudo filosóficas e políticas.
Consequentemente, as elites ilustradas do nosso país granjeiam
uma cultura cada vez mais autónoma que se afasta da autoridade
estatal, reclamando para si novos meios de sociabilidade, pelo que
começam a proliferar, em finais da centúria de setecentos, clubes,
assembleias, botequins, cafés e tertúlias literárias. Nestes locais
organizam-se reuniões clandestinas onde se debatem os ideais das
luzes, existindo um denominador comum entre os seus membros:
«o uso público que estes homens e mulheres fazem da sua razão
relega para segundo plano as diferenças de estado e de condição que
os separam na sociedade. De uma forma ou de outra, congrega-os o
facto de serem escritores, leitores ou auditores atentos, espectadores,
amantes de novidades e fruidores de toda a casta de prazeres»
(ARAÚJO, 2003: 92). Sobe de tom a defesa da liberdade de expressão
e a tolerância religiosa e civil, sendo que as questões religiosas e
políticas são importantes pólos de debate cultural, levando a que
muitos intelectuais portugueses sejam perseguidos e condenados
pela propagação de ideias que põem em causa «as posições oficiais da
Igreja e da monarquia absoluta» (ARAÚJO, 2003: 100). De facto, num
país como Portugal onde o tradicionalismo está ainda fortemente
enraizado, a tolerância, enquanto sistema de pensamento, é vista
como «uma ameaça à integridade do catolicismo, uma prova de
fraqueza do poder político e uma alteração da moralidade pública,
comprometedora da ordem civil» (ARAÚJO, 2003: 110 n 53)
Porém, Portugal não ficou indiferente à influência dos ideais
iluministas e aos ideais da revolução francesa, pelo que em finais
da centúria de setecentos estavam reunidas algumas condições para
uma mudança político-social da sociedade portuguesa que reclamava
progressivamente mais tolerância e mais liberdade.
É neste contexto cultural que surgem as produções gramaticais
que selecionamos para o estudo das ideias linguísticas setecentistas.
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2. Produção gramatical setecentista
Os estudos gramaticais portugueses sofreram um impulso
considerável ao longo da centúria setecentista. Este facto está
intimamente ligado à importância atribuída à língua portuguesa, que
tendo sido reclamada sobretudo pelos humanistas do Renascimento,
foi largamente difundida por gramáticos e pedagogos do século
XVIII, pelo que se assistiu a um aumento significativo da produção
de dicionários, tratados de ortografia e gramáticas.
Indicaremos, agora, uma biobibliografia sumária de cada um dos
autores do nosso corpus e uma breve caracterização das suas obras.
2.1. D. Jerónimo Contador de Argote
D. Jerónimo Contador de Argote nasceu em Colares – Sintra a
8 de Julho de 1676 e faleceu na casa de S. Caetano de Lisboa, a 9 de
Abril de 1749. É filho de Luiz Contador de Argote, desembargador na
Relação do Porto, recolhido, posteriormente, na Casa da Suplicação
do Oratório portuense, e de D. Maria Iosefa Lobo da Gama, de estirpe
nobre.
Argote iniciou os seus estudos na cidade do Porto, mas foi
em Lisboa, no Colégio de S. Francisco Xavier, que se dedicou aos
estudos escolásticos, estudando latim com os padres jesuítas. Aos
12 anos, a 22 de Janeiro de 1688, tornou-se Clérigo Regular Teatino
na Casa de Nossa Senhora da Divina Providência de entre Douro
e Minho, mas, por razões de saúde, regressou a Lisboa em 1715.
Nesta cidade, desenvolveu e aprofundou os conhecimentos sobre
a língua latina, grega, francesa e italiana. Dedicou-se com afinco
ao estudo da história sagrada e profana, ao mesmo tempo que se
aplicou ao estudo da geografia. Figura proeminente da primeira
geração de ilustrados portugueses, Argote frequentou ainda o
círculo ericeirence, valorizando a perspetiva racional e experimental
dos autores modernos. Foi aluno da Academia Real de História,
instituída no Palácio do Conde da Ericeira. Aqui proferiu vários
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discursos sobre as fábulas introduzidas na história, atribuindo-as à
ignorância, à malícia, à poesia e à pintura (cf. MACHADO, 1966,
I, 493). Foi nomeado pelo rei, entre os primeiros 50 académicos da
real academia de história, para escrever, na qualidade de historiador,
as Memórias do Arcebispado de Braga223, tarefa que cumpriu com
grande mérito e de que resultou a sua obra de maior vulto, Memorias
para a Historia Ecclesiastica de Braga, primaz das Hespanhas, com
4 tomos, publicados entre 1732 e 1747. Autor polígrafo, continuou a
aprofundar os seus estudos ao longo da sua vida, e embora a maior
parte dos seus trabalhos aponte para o estudo de temas ligados à
sua vida sacerdotal, destacam-se a publicação de duas edições de as
Regras da lingua portugueza, espelho da lingua latina, ou disposiçaõ
para facilitar o ensino da lingua latina pelas regras da portugueza,
em Lisboa, sendo que a primeira edição veio a lume em 1721, na
Officina de Mathias Pereira da Silva & João Antunes Pedroso, com
228 páginas e com o pseudónimo de P. Caetano Maldonado da
Gama, e a segunda edição «muito accrescentada e correcta» (SILVA,
1859, III, 260), foi publicada em 1725, na officina da Musica com 356
páginas e já com o verdadeiro nome do autor224.
_________________________
223
	Segundo Torres, Contador de Argote é uma das 34 ilustres personagens, o único gramático, que
figura na lista de autores que consultou o cartulário Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae
(TORRES, 1998: 201). No entanto, pensamos que Contador de Argote acedeu a este documento
na qualidade de historiador.
224
	De entre as produções de Contador de Argote, Diogo Barbosa Machado expõe o seguinte
catálogo: «Dissertaçaõ da vinda de S. Tiago a Hespanha provada, e sustentada com a doutrina do
Maximo Doutor S. Jeronimo. fol. Consta de 52 paginas. Sahio impressa na Collec. dos Docum. e
Memor. da Acad. Real Portug. do anno de 1722. Lisboa por Paschoal da Sylva Impressor delRey.
1722. fol. [;] Conta dos seus estudos Academicos recitada na Academia Real a 24 de Fevereiro de
1724. Sahio no Tom. 4. da Collec. dos Docum. e Mem. da dita Academia Lisboa por Paschoal
da Sylva. 1724. fol. [;] Conta dos seus estudos Academicos recitada no Paço a 7 de Setembro de
1725. No Tom. 5. da Collec. dos Docum. da Academia. Lisboa pelo dito Impressor. 1725. fol.
[;] Conta dos seus estudos Academicos recitada na Academia a 22 de Agosto de 1726. No Tom.
6. da Collec. dos Docum. e Mem. da dita Acad. Lisboa por Iozeph Antonio da Sylva. 1726. fol.
[;] Conta dos seus estudos na Academia a 4 de Janeiro de 1731. Sahio no Tom. II. da Collec.
dos Docum. &c. Lisboa pelo dito Impressor. 1731. fol. [;] Conta dos seus estudos Academicos
recitada no Paço a 25 de Outubro de 1732. No Tom. II. da Colleçaõ dos Documentos &c. Lisboa
pelo dito Impressor. 1732. fol. [;] De Antiquitatibus Conventùs Bracharaugustani libri quattuor
vernaculo, latinoque sermone conscripti. Olysipone apud Josephum Antonium da Sylva 1728.
fol. Sahio no Tom. 8. da Collec. dos Documentos, e Memor. da Academia Real, Secunda editio
quinto libro locupletata. ibi Typis Sylvianis Regalis Academiæ. 1738. 4. grande.» (MACHADO,
1966: I, 494). De acordo com Silva, esta obra teria sido publicada em 1738 (cf. SILVA, 1883, III,
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Esta última edição aparece-nos paginada por reclamos, capítulos
e numeração árabe. Está dividida em quatro partes: a primeira é
dedicada às «castas de palavras»225 (da página 1 à 183); a segunda
é dedicada à «sintaxe simples» (da página 184 à 240); a terceira
contempla a «sintaxe figurada» (da página 241 à 183) e a quarta trata
dos «dialectos da lingua Portugueza» e da «construição da lingua
Portugueza», incluindo uma parte prática «da regencia da lingua
Portugueza». Esta última parte inclui, ainda, um «Tratado Breve da
Orthographia» (da página 291 à 356). Estas partes são, no entanto,
precedidas de uma «carta Nuncupatória», do «Prologo», da «Licença
da ordem», das «Licenças do Santo officio» e da «Introducçam a
presente grammatica». Contém, ainda, um índice.
Publicada numa época em que o latim era ainda considerado como
a língua de cultura em toda a Europa, Contador de Argote elaborou a
sua gramática em forma de diálogo entre mestre e aluno226, e portanto
com fins pedagógicos, que se destinava a facilitar o ensino da língua
latina pelas regras da língua portuguesa, como de resto atesta a folha
de rosto da própria obra: Regras da Lingua Portugueza Espelho227
da Lingua Latina ou disposiçaõ para facilitar o ensino da lingua
_________________________
260), sendo que esta mesma data é também referenciada por Paiva Boléo (cf. BOLÉO, II, 1094).
«Sermaõ da Payxaõ pregado no Convento de Nossa Senhora da Divina Providencia. Lisboa por
Antonio Pedrozo Galraõ. 1717. 4. & ibi por Antonio Isidoro da Fonseca. 1735. 4. Com o nome
do Padre Caetano Maldonado da Gama.» (MACHADO, 1966: I, 494), sendo de destacar que
Silva adianta o ano de 1716 como data desta publicação (cf. SILVA, 1883: III, 260). «Vida, e
milagres de Saõ Caetano Thiene Fundador dos Clerigos Regulares. Lisboa por Paschoal da Sylva
Impressor de S. Magestade. 1722. 4. Sahio huma addiçaõ a esta obra pelo mesmo author. Lisboa
por Antonio Isidoro da Fonseca. 1743. 4. [;] Traduzio da lingua Italiana do Padre Iozè Gentil
da Companhia de IESUS em a materna, e dedicou a Serenissima Princeza do Brazil. [;] Vida
da Ven. Madre Rosa Maria Serio de Santo Antonio Carmelita da antigua observancia, e Priora
do Mosteiro de S. Jozè de Fazano Baliado da Religiaõ na Provincia de Bari do Reyno de Nápoles.
Lisboa por Francisco da Sylva. 1744. 4.» (MACHADO, 1966: I, 494).
225
	Esta primeira parte contempla os seguintes capítulos: I. Dos nomes, artigos, terminaçoens, e
casos; II. Das castas, e diversidades dos nomes; III. Dos Pronomes; IV. Dos Verbos, e das suas
pessoas, modos, e tempos; V. Das Conjugaçoens dos Verbos Auxiliares; VI. Das Conjugaçoens
dos Verbos Regulares; VII. Das formaçoens dos Verbos Regulares; VIII. Das formaçoens
dos Verbos; IX. Das castas dos Verbos e X. Dos adverbios, Preposiçoens, e Conjunçoens (cf.
ARGOTE, 1725: índice).
226
	Também a gramática de 1562 de Ramus se encontra escrita nos mesmos moldes.
227
A propósito desta designação, não devemos esquecer que os gramáticos especulativos da Idade
Média consideravam a linguagem como um espelho que refletia a verdade das coisas, ideia
central da reflexão sobre a linguagem que remonta a Platão.
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Latina pelas regras da Portugueza. Assim, na esteira de Francisco
Sánchez e Amaro de Roboredo, Argote reconheceu a existência de
universais linguísticos, comuns a todas as línguas, pelo que praticou
o comparativismo linguístico, apoiando o seu ponto de vista na
conciliação da razão e da experiência, considerando que a razão prova
que «a mayor parte das regras da Grammatica Portugueza convem,
e saõ as mesmas, de que usa a Grammatica latina. E assim sabidas
as primeyras tem vencido o Estudante, quando entra a aprender o
latim a mayor parte das suas regras, nem encontra difficuldade em
as perceber, e as usar assim como aquelle que sabe jogar as cartas
com figuras, ou cartas portuguezas, com facilidade aprende a jogar
com cartas Francezas» (ARGOTE, 1725: Introdução). A «esta razaõ
confirmaõ as experiências, pois he certo que a lingua Grega ao menos
em toda a sua extensaõ, differe muyto mais da latina, do que desta
differe a Portugueza; contudo vemos que os que aprendido o Latim,
entraõ a aprender Grego, com mediano estudo dentro de anno e
meyo, ou dous annos sabem sufficiētemente a lingua Grega. E daqui
sem duvida procedia que os romanos, q naõ obstante ser a lingua
Latina a sua lingua vulgar, aprendiaõ a Grammatica della: porque
como entre os nobres, e sábios estava muy valido o uso da lingua
Grega, para a aprenderem sem difficuldade aprendiaõ primeyro na
puericia a Grammatica Latina» (ARGOTE, 1725: Introdução).
Deste modo, numa perspetiva analógica, seria fácil ao aluno
estudar qualquer língua a partir do português, visto que as «regras do
jogo saõ as mesmas, e só as figuras saõ differentes» (ARGOTE, 1725:
Introdução), mas depois de conhecer a «significaçaõ das figuras, e a
espécie; com facilidade applica as regras para o jogo; de sorte q só tem
difficuldade no conhecimento das figuras, porèm naõ na applicaçaõ
dos preceytos».
Numa clara refutação à ineficácia dos métodos vigentes para o
ensino da língua latina, já que «muytos a aprendem, mas poucos a
sabem sufficientemente, e raros com perfeyçaõ. Em a aprender gastaõ
os meninos a mayor parte da Puericía, e ainda da Adolescencia»
(ARGOTE, 1725: Introdução), propõe o autor que se ensine «aos
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rapazes primeyro a Grammatica da sua lingua vulgar, e depois
ensinarlhes a Grammatica Latina»228, partilhando, desta forma, as
mesmas preocupações dos gramáticos humanistas do Renascimento e
seiscentistas, sobretudo Francisco Sánchez, Roboredo, os gramáticos
de Port Royal e o padre Lamy, entre outros autores, que, além de
reconhecerem a importância de tornar mais claro e breve o ensino
do latim, admitiam que este deveria ser ensinado por meio da língua
materna do aluno. Estes autores afastavam-se assim do método
jesuítico que conferia a aprendizagem do latim pelo latim.
É importante frisar, ainda, que no prólogo da sua obra, Argote
referencia que «A Presente Grammatica he Portugueza no nome,
nas palavras, e nas regras; porèm no intento, e effeyto, para que se
compoz, he Latina», pelo que o autor parece ter tido em consideração
as ideias do Brocense pois, segundo o parecer do Conde da Ericeira,
anexo à gramática, «naõ havia atèagora quem com clareza, e brevidade
escrevesse huma analogia, que pelo conhecimento da Grammatica da
lingua propria facilitasse o das estranhas, sendo difficeis de perceber
os preceytos novos, com que se ensinavaõ línguas desconhecidas»
(Ericeira apud ARGOTE, 1725). Assim, tendo em conta a brevidade
do método, advogava um ensino gradual com uma aprendizagem
progressiva dos conhecimentos mais simples para os mais complexos,
justificando este ponto de vista com a utilização de expressões como
«Mais ha que dizer, mas isto basta» (ARGOTE, 1725: 183), ou ainda
«Isso he embaraçado, e naõ he para os principiantes» (ARGOTE,
1725: 174). No entanto, o método simplificado para a aprendizagem
do latim só viria a ser implementado nas escolas oficiais portuguesas
34 anos após Argote ter publicado a segunda edição da sua obra,
época em que o alvará régio de 1759, nas instruções aos professores de
gramática latina, estipulava que «deve ser em vulgar o methodo para
aprender os preceitos da Grammatica, pois não há maior absurdo
que intentar aprender huma lingua, no mesmo idioma que se ignora.
Tambem assentão que o methodo deve ser breve, claro e facil, para
não atormentar aos estudantes, com huma multidão de preceitos que,
_________________________
228
A defesa de que o ensino da língua materna deve preceder o ensino de qualquer outra língua
foi largamente difundido pelos gramáticos e pedagogos ao longo da centúria de setecentos.
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ainda em idades maiores causão confusão» (ANDRADE, 1981, II, 8485). Acrescenta, ainda, o alvará que os professores de gramática latina
«terão indispensavelmente a Minerva de Francisco Sanches, para a
ella recorrerem, e por ella supprirem, na explicação aos discipulos, os
preceytos de que lhes tiver já dada huma summaria idéa do Methodo
abbreviado[]229 por que devem aprender» (ANDRADE, 1981, II, 85).
Por esta razão, Fernandes adianta que a obra do Brocense serviu
de porta-estandarte, ao longo da segunda metade da centúria de
setecentos, quer às ideias pedagógicas dos oratorianos quer à reforma
do ensino pombalina, chegando a ser impressa em Portugal em 1760
(cf. FERNANDES, 2002: 281).
Não obstante a publicação da Minerva ter ocorrido apenas na
segunda metade do século XVIII, Contador de Argote conhecia a
obra de Sánchez, já que na primeira edição das Regras da Lingua
Portugueza faz a seguinte advertência: «alguns poderàō estranhar
a explicaçaõ,& soluçaõ que dou a alguns pontos da Grammatica
portugueza; porèm os versados na liçaõ do Padre Veles[230], Sanches,
Brocense, Joaõ Gerardo Vossio[231], os Padres da Cõgregaçaõ de Port_________________________
229
	Trata-se do «methodo abreviado feito para uso das escolas da Congregação do Oratório, ou
da Arte de Grammatica Latina reformada por António Félix Mendes, que tem as referidas
circumstancias» (ANDRADE, 1981, II, 85).
230
	O padre jesuíta português António Velez (1545-1609) foi um colaborador de Manuel Álvares
que se encarregou da adequação didática de algumas reedições da gramática latina do autor
madeirense. O manual de Álvares com as modificações de Velez foi entretanto adotado pelas
escolas da Companhia de Jesus. Ora, no Verdadeiro Método de Estudar, Verney tece duras
críticas a Argote precisamente pelo facto de ter seguido Álvares: o «juizo que formo desta
Grammatica, é este. O autor, introduzindo um dialogo enfadonho, dise, em muitas folhas, o
que podia dizer, em poucas regras. Os dialogos nam servem mais, que de fazer mil repetisoens
sem necessidade. servem de cansar á memoria aos rapazes, sem fruto: ensinando-os a falar
como papagaio: vistoque nam intendem o que dizem. quando pólo contrario poucos preceitos,
bem explicados com a viva voz do-Mestre, ensinam mais, com menos trabalho». «O P. Argote
dezemparou o seu mesmo metodo, por-seguir os erros de Manoel Alvares, e multiplicar regras
sem necessidade; afirmando regencias faltas» (VERNEY, 1746: I, 13». Comentando as palavras
de Verney, Salgado Júnior diz o seguinte: «Verney tem, até certo ponto, alguma razão na
censura que faz» a Contador de Argote «a começar pela apresentação em diálogo enfadonho,
mas é injusto em não salientar o sentido do seu esforço, tanto mais que em certos casos bem
parece dever-lhe alguma sugestão», sobretudo «de fazer aplicar as regras em análises de cartas
de Vieira» (Salgado Júnior apud VERNEY, 1949: I: 43 n 9).
231
	Gerardus Johannes Vossius (1577-1649) foi um gramático holandês que escreveu a obra
Aristarchus, sive de arte grammatica libri septem, em 1635.
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Royal[232], & na liçaõ da Grammatica discursada,& na Arte de fallar do
Padre Lami[233]. Veraõ que na explicaçaõ da Grammatica Portugueza
observo a mesma doutrina, que elles observaraõ a respeyto da Latina»
(GAMA, 1721: 7). Aliás, esta advertência é mantida na segunda
edição, em análise neste trabalho, suprindo, no entanto, alguns
autores, «alguns poderaõ estranhar a explicaçaõ, que dou a alguns
pontos da Grammatica Portugueza, porèm os que forem versados na
liçaõ do novo methodo dos Padres da Congregacaõ de Portroial, e
da Grammatica discursada do Padre Lami, veraõ que na explicaçaõ
da Grammatica Portugueza observo a mesma doutrina, que elles
observaõ a respeyto da Latina» (ARGOTE, 1725: Introdução).
No entanto, ao contrário dos solitários de Port-Royal e do padre
Bernard Lamy, Contador de Argote não faz reflexões teóricas a respeito
da língua/linguagem. Aspeto que é contemplado no parecer dado
pelo Conde da Ericeira a respeito das Regras da Lingua Portugueza.
De facto, após ter considerado que o ensino da «Grammatica
devia preceder a todas» as «sciencias, e artes», já que «ensina a fallar, e
a escrever com pureza» (Ericeira apud ARGOTE, 1725), evidenciando
os «barbarismos, e solecismos» dos que ignoravam «os seus preceytos»,
o Conde da Ericeira defende que a gramática não compreende «só as
letras como caracteres, mas em tudo o que as letras significaõ; e que
sendo os sons, e as vozes os sinaes mais proprios, que acharaõ os
homens para dar a conhecer aos outros os seus pensamentos, assim
os fizeraõ visíveis, dúraveis, e proprios para se communicarem com
os ausentes, e para se perpetuarem as memorias, e nada succederia,
se se naõ inventassem as letras», sendo que «com ellas se pintàraõ os
conceitos» (Ericeira apud ARGOTE, 1725). Este ponto de vista parece
estar em consonância com as considerações tecidas pelos gramáticos
franceses supramencionados, apesar de o Conde da Ericeira não
considerar as palavras como signos, mas como sinais. Arnauld e
_________________________
232
Ao fazer referência aos padres da Congregação de Port-Royal, Argote deve ter em mente as
considerações tecidas por Antoine Arnauld (1612-1694) e Claude Lancelot (1615?-1695), que
são os responsáveis pela elaboração da Grammaire générale et raisonnée.
233
	O oratoriano francês Bernard Lamy (1640-1715), discípulo de Descartes, escreveu entre outras
obras, a célebre La Rhétorique ou Art de parler, publicada em 1675. Nesta obra, Lamy defendia
que o latim deveria ser ensinado por meio da língua francesa.
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Lancelot, que tendo definido gramática como «l’art de parler»234 e
tendo explicado que «Parler, est expliquer ses pensées par des signes,
que les hommes ont inventés à ce dessein», reiteram que «On a trouvé
que les plus commodes de ces signes, étoient les sons & les voix. Mais
parce que ce sons passent, on a invente d’autres signes pour les rendre
durables & visibles, qui sont les caracteres de l’écriture, que les Grecs
appellent γράμμτα, d’où est venu le mot Grammaire» (ARNAULD e
LANCELOT, 1754: 1), chamam também a atenção para o facto de se
poder considerar «deux choses dans ces signes: La premiere; ce qu’ils
sont par leur nature, c’est-à dire, en tant que sons & caracteres» e «La
seconde; leur signification; c’est-à-dire, la maniere dont les hommes
s’en servent pour signifier leurs pensées» (ARNAULD e LANCELOT,
1754: 1-2). Por seu turno, o padre Lamy, em 1675, defendeu que «la
parole [ou un mot] est un assemblage de sons de la voix, que les
hommes ont établis pour estre les signes de leurs pensées; & qui ont
la force de réveiller les idées ausquelles ils ont attachées» (LAMY,
1675: 2). No entanto, salientou que «I est important de bien marquer
la distinction qui est entre l’ame des paroles, & leurs corps; c’est-àdire entre ce qu’elles ont de corporal, & ce qu’elles ont de spirituel»,
explicitando que «Les idées qui sont presentes à notre esprit, lorsqu’il
commande aux organes de la voix de former les sons, qui sont les
signes de ces idées, sont l’ame des Paroles» e «Les sons que forment les
Organes de la Voix, & qui n’ayant rien de semblable en eux mesmes à
ces idées, ne laissent pas de les signifier, sont la partie materielle, ou
le corps des Paroles» (LAMY, 1675: 2). Deste modo, considera que
«Le discours est une peinture de nos pensées», sendo que «la langue
est le pinceau qui trace cette peinture, & les mots sont les couleurs»
(LAMY, 1675: 2).
Posteriormente, Contador de Argote define língua portuguesa
como sendo «as palavras e modo de fallar, de que os Portuguezes
entre si usaõ na pratica, ou conversaçaõ, ou quando escrevem»,
reiterando que esta «pratica, ou conversaçaõ» «consta de palavras, ou
Oraçoens» e que a «Oraçaõ» «saõ as palavras, que hum homem diz a
_________________________
234
Anteriormente, Sánchez considerava que a gramática era «el arte de hablar correctamente»
(SÁNCHEZ, 1995: 47).
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