
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

DOUTORADO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELE FELIZOLA DE OLIVEIRA 

 

 

 

O PENSAMENTO LINGUÍSTICO DE JERÔNIMO SOARES BARBOSA E SUA 

INFLUÊNCIA NAS PRINCIPAIS GRAMÁTICAS BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015 

  



DANIELE FELIZOLA DE OLIVEIRA 

 

 

 

O PENSAMENTO LINGUÍSTICO DE JERÔNIMO SOARES BARBOSA E SUA 

INFLUÊNCIA NAS PRINCIPAIS GRAMÁTICAS BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem do 

Instituto de Letras da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Doutor em Estudos de 

Linguagem. 

Área de concentração: Linguística. 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Ricardo Stavola Cavaliere 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2015  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 O48        Oliveira, Daniele Felizola de.  

   O pensamento linguístico de Jerônimo Soares Barbosa e sua influência nas 

principais gramáticas brasileiras do século XIX / Daniele Felizola de Oliveira. – 

2015. 

225 f. 

Orientador: Ricardo Stavola Cavaliere. 

   Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal Fluminense, 

Instituto de Letras, 2015. 

Bibliografia: f. 217-225. 

   1. Língua portuguesa. 2. Gramática. 3. Racionalismo. 4. Barbosa, Jerônimo Soares, 

1737-1816. 4. Século XIX. I. Cavaliere, Ricardo Stavola. II. Universidade Federal 

Fluminense. Instituto de Letras. III. Título.                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                              

 

 



DANIELE FELIZOLA DE OLIVEIRA 

 

 

O PENSAMENTO LINGUÍSTICO DE JERÔNIMO SOARES BARBOSA E SUA 

INFLUÊNCIA NAS PRINCIPAIS GRAMÁTICAS BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem do 

Instituto de Letras da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Doutor em Estudos de 

Linguagem. 

Área de concentração: Linguística. 

 

Submetida em 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Stavola Cavaliere (Orientador) 

Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Maria Carlota Amaral Paixão Rosa 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

_________________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Célia dos Santos Lopes 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

_________________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Olga Ferreira Coelho 

Universidade de São Paulo 

 

_________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Edila Vianna da Silva 

Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Gerson Rodrigues da Silva (Suplente) 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

_________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Patrícia Ferreira Neves Ribeiro (Suplente) 

Universidade Federal Fluminense 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meu pai, Valmir Felizola de Oliveira, que 

sempre me incentivou, apoiou e acreditou em 

mim. 

  



AGRADECIMENTOS 

A Deus, pela vida, pela proteção e por me permitir trilhar mais esse caminho com força 

e perseverança, superando as dificuldades presentes nessa trajetória. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Ricardo Cavaliere, pelos ensinamentos, por confiar em 

mim, pela competência e gentileza na realização de seu trabalho. 

À Prof.ª Dr.ª Maria Carlota Rosa e à Prof.ª Dr.ª Vanise Gomes de Medeiros, pela leitura 

cuidadosa de meu trabalho na qualificação, e pela delicadeza com que me orientaram 

para uma produção mais atenta, que espero ter alcançado. 

Aos Professores Doutores, Maria Carlota Amaral Paixão Rosa, Célia dos Santos Lopes, 

Olga Ferreira Coelho, Edila Vianna da Silva, Gerson Rodrigues da Silva e Patrícia 

Ferreira Neves Ribeiro, por aceitarem o convite para compor a banca. 

Aos meus pais, Valmir e Fátima, de quem sempre recebi apoio fundamental e 

imensurável para a realização de meus objetivos. 

Aos meus irmãos, Alex e Alexandre, por estarem sempre presentes em minha vida, 

serem meus amigos e incentivadores. 

Aos meus amados sobrinhos, Arthur e Gustavo, que chegaram ao trilhar dessa 

caminhada, pela riqueza de sentimentos que acrescentaram e acrescentam a minha vida. 

Aos queridos amigos, Maria Paz Pizarro e José Cláudio dos Santos Jr., pelos votos 

sinceros de sucesso e disponibilidade em ajudar e, em especial à Maria, pela tradução do 

resumo para o espanhol. 



Às amigas, Ana Claudia Machado, Rossana Rocha, Neide Higino e Luana Cunha, que 

conquistei nesta Universidade, pela amizade e apoio. 

Ao amigo, Almir Miguel, pela preocupação, pelo apoio e pelas conversas 

enriquecedoras. 

À Vanessa Cândida, pela amizade e trocas ao longo desses quatro anos. 

À Martha Lopes, por me fazer repensar ações e crenças em prol da realização de meus 

sonhos. 

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, por me conceder um ano de 

afastamento para estudos. 



  



RESUMO 

 

Apresentaremos, neste trabalho, a influência das ideias linguísticas de Jerônimo Soares 

Barbosa (1737-1816) presentes em sua Gramática filosófica (1822), na gramaticografia 

brasileira do século XIX. Ao analisar a aplicação do conhecimento linguístico em sete 

gramáticas brasileiras de grande relevância no cenário brasileiro, esta pesquisa visou 

também a reconstruir as correntes linguísticas atuantes no século XIX no Brasil. A forte 

influência da obra de Jerônimo Soares Barbosa em nossa gramaticografia pôde ser 

notada para além do paradigma linguístico a que pertenceu, extrapolando novas 

fronteiras no país, quando, sob a égide dos estudos histórico-comparativos, a partir do 

último quartel do século, encontramos obras que continuam a reproduzir alguns 

conceitos herdados da antiga escola. 

 

Palavras-chave: gramática, racionalismo, Jerônimo Soares Barbosa, século XIX. 



ABSTRACT 

 

In this work, we will present the influence of linguistic ideas of Jerônimo Soares 

Barbosa (1737-1816), which are present in his Gramática filosófica (1822), in the 

Brazilian gramaticography of the 19
th

 Century. Analysing the application of linguistic 

knowledge in seven Brazilian grammars of great relevance in Brazilian scene, this 

research also aimed to rebuild the linguistic thoughts presents in the 19
th

 Century in 

Brazil. The strong influence of Jerônimo Soares Barbosa`s grammar in our 

gramaticography could be noticed beyond the linguistic paradigm to which he belonged, 

exceeding new frontiers in the country, when, under the aegis of historical-comparative 

studies from the last quarter of the century, we find works which continue to reproduce 

some concepts inherited from old school. 

 

Keywords: grammar, racionalism, Jerônimo Soares Barbosa, 19
th

 Century. 

  



RESUMEN 

 

Presentaremos en este trabajo la influencia de las ideas lingüísticas de Jerônimo Soares 

Barbosa (1737-1816), presentes en su Gramática filosófica (1822), en la 

gramaticografia brasileña del siglo XIX. Al analizar la aplicación del conocimiento 

lingüístico en siete gramáticas brasileñas de gran relevancia en el escenario brasileño, 

esta pesquisa tiene como objetivo también reconstruir las corrientes lingüísticas 

actuantes en el siglo XIX en Brasil. La fuerte influencia de las obras de Jerônimo Soares 

Barbosa en nuestra gramaticografia se puede notar más allá del paradigma lingüístico al 

que perteneció, sobrepasando nuevas fronteras en el país, cuando, bajo la protección de 

los estudios histórico-comparativos a partir del último cuarto del siglo, encontramos 

obras que continúan reproduciendo algunos conceptos heredados de la antigua escuela. 

 

Palabras clave: gramática, racionalismo, Jerônimo Soares Barbosa, siglo XIX. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa a descrever e avaliar a influência das ideias linguísticas de 

Jerônimo Soares Barbosa (1737-1816), notadamente as presentes em sua Gramática 

filosófica (1822)
1
, na gramaticografia brasileira do século XIX. A escolha dessa 

gramática justifica-se por ter sido uma obra de grande repercussão no campo dos 

estudos da língua portuguesa, tanto em Portugal, onde “foi muito lida durante o século 

XIX, como no-lo provam as sete edições que teve entre 1822 e 1881, assim como as 

imitações a que deu origem (CASTELEIRO, 1981: 107), quanto no Brasil, cujos 

primeiros gramáticos do português citam-na em suas respectivas obras gramaticais. 

Deste modo, proceder-se-á ao levantamento das referências tecidas ao nome de 

Soares Barbosa em gramáticas de autores de grande prestígio na gramaticografia do 

português no Brasil, no século XIX, que fundamentam a descrição linguística com base 

nas ideias do gramático português, ainda que parcialmente, ou, antagonicamente, lhe 

opõem crítica depreciativa. Chegou-se, assim, aos seguintes títulos, em ordem 

alfabética: 

a) CANECA, Frei Joaquim do Amor Divino. Breve compêndio de gramática 

portugueza. 1875. In: MELLO, Antonio Joaquim. Obras politicas e litterarias de 

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Recife: Typographia Mercantil, 1972. 

b) CONDURÚ, Filippe Benicio de Oliveira. Grammatica elementar da lingua 

portugueza. 13. ed. São Luis: MA, s.d.[1840] 

c) CORUJA, Antônio Álvares Pereira. Compêndio de gramática da língua 

nacional. Porto Alegre, s.d.[1835]). 

d) DUARTE, Antonio da Costa. Compêndio da gramática portuguesa. Maranhão: 

Typographya Ludovicense do Frias, 1829. 

e) REIS, Francisco Sotero dos. Grammatica portugueza accomodada aos 

princípios geraes da palavra, seguidos de immediata applicação pratica. 2 ed. 

                                                           
1
 Optamos por atualizar a ortografia na referência aos títulos das gramáticas. Mantemos, entretanto, a 

ortografia original na bibliografia. 



revista, corrigida e annotada por Francisco Sotero dos Reis e Americo Vespucio 

dos Reis. São Luiz, Typ. de R. d’Almeida, 1871 [1866]. 

a) SAID ALI, Manuel. Dificuldades da língua portuguesa. 7 ed. Rio de Janeiro: 

Academia Brasileira de Letras, Biblioteca Nacional, 2008 [1908]. 

f) SILVA, Antônio de Morais. Epitome de grammatica da lingua portugueza. 

Lisboa: Off. de Simao Thaddeo Ferreira, 1806. 

g) SILVA, Augusto Freire da. Compendio da grammatica portugueza. 5 ed. São 

Paulo: Typographya de Jorge Seckler, 1886 [1875]. 

A presença das Dificuldades de Manuel Said Ali (1861-1953) nesse grupo de 

textos oitocentistas justifica-se pelo contraponto necessário que se há de fazer entre os 

elogios da maioria dos gramáticos brasileiros à obra de Jerônimo Soares Barbosa e a 

crítica severa que o filólogo fluminense tece acerca das ideias sintáticas do gramático 

português. 

Ao analisar a aplicação do conhecimento linguístico nas gramáticas brasileiras, 

esta pesquisa intenta também reconstruir as correntes linguísticas atuantes no século 

XIX no Brasil. A análise desse contexto busca mostrar, com o estudo das gramáticas, a 

forte influência do pensamento gramatical racionalista na produção brasileira na 

primeira metade do século XIX, o que faz com que muitos dos compêndios produzidos 

sob a égide dos estudos histórico-comparativos a partir do último quartel do século 

ainda reproduzam alguns conceitos herdados da antiga escola, o que reforça a influência 

da obra de Jerônimo Soares Barbosa em nossa gramaticografia para além do paradigma 

linguístico a que pertenceu. 

Dessa forma, portanto, considerando-se a relevância da compreensão do clima 

de opinião para a análise historiográfica (KOERNER, 1966), nossa pesquisa 

desenvolver-se-á confrontando os fatores socioculturais influenciadores do pensamento 

linguístico da época, e suas marcas textuais, através da análise das fontes documentais – 

as gramáticas –, de forma a interpretar o que está contido na materialidade linguística 



dos textos, consonante às teses de Konrad Koerner (1996: 64) de que “alguns relatos 

históricos são mais verdadeiros do que outros; o uso de dados históricos e de evidência 

textual para estabelecer uma interpretação particular de um documento tem alguma 

validade e não é simplesmente fantasia de um historiador”. 

Assim, conhecer o panorama histórico-cultural do Brasil no período linguístico 

em que as referidas gramáticas foram escritas, busca resgatar e pôr em evidência os 

registros de histórias vigentes no recorte temporal em relevo que se mostram pertinentes 

à interpretação de nosso objeto de estudo, ou seja, sob o foco historiográfico, 

interessam-se apenas os acontecimentos que se configuram como ocorrência 

significativa para a reflexão do corpus: as gramáticas. 

Sendo assim, como no Brasil o início da gramatização da língua portuguesa 

ocorreu nas primeiras décadas do século XIX, dar-se-á nesse trabalho especial enfoque 

a esse período, como também ao fim do século XVIII, em Portugal, período em que a 

Gramática filosófica de Soares Barbosa foi produzida. Nesse intuito, citam-se e 

comentam-se os eventos históricos que perpassam o século XIX no Brasil, período em 

que o país dá asas ao movimento de expressão da nacionalidade, sobretudo a partir da 

Independência. 

O capítulo 1 cuida dos conceitos básicos, em esfera meta-historiográfica, que 

interessam diretamente ao desenvolvimento deste trabalho. Entre os temas abordados, 

incluem-se os princípios koernianos acerca da pesquisa historiográfica, mormente no 

tocante à metalinguagem, o tratamento do texto linguístico como objeto da pesquisa 

historiográfica, bem como a própria metodologia da pesquisa nessa área de 

investigação, a par de outros conceitos pontuais, como o de “neutralidade 

epistemológica” e “horizonte de retrospecção”, instrumentos úteis para a precisa 



avaliação dos textos escritos sobre a linguagem humana em seu contexto sócio-

histórico. 

No capítulo 2, sobre a periodização dos estudos linguísticos no Brasil, a grande 

produção de compêndios gramaticais do século XIX é apresentada, destacando-se que, 

no início do século, dado ao fato de o país ainda ser colônia de Portugal
2
, muitas dessas 

obras ainda não abordavam as particularidades do português do Brasil. Esse cenário, no 

entanto, como será visto adiante, sofreria modificações com o surgimento de gramáticas 

que começavam a dedicar algumas páginas à descrição do português do Brasil. 

Nota-se, portanto, que a predominância do modelo racionalista até pouco mais 

da metade do século XIX viria a ser relativizada a partir das três últimas décadas do 

século mediante paulatina instalação do paradigma historicista, mas essa nova 

orientação dos estudos linguísticos não impede que o modelo das antigas gramáticas 

filosóficas perdure por mais tempo, pois, como afirma João Penha (1989), mesmo após 

a publicação do Programa de Fausto Barreto
3
 para os exames preparatórios (1887), 

encontram-se gramáticas de orientação racionalista no cenário linguístico do Brasil. 

O capítulo 3 dedica-se à contextualização das gramáticas brasileiras estudadas 

em seu ambiente intelectual, uma tentativa de recuperar a episteme (cf. FOUCAULT, 

1999) da época em que foram escritas. Com efeito, constitui pré-requisito essencial à 

pesquisa historiográfica a inserção do corpus estudado em seu ambiente de produção, 

em que interagem fatores de ordem política, cultural e mesmo filosófica nos bastidores 

                                                           
2
 A rigor, a partir de 16 de dezembro de 1815, o Estado do Brasil passou a integrar o Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, vindo a tornar-se nação soberana em 7 de setembro de 1822.  
3 A convite do então Diretor-Geral da Instrução Pública, Emygdio Victorio, no sentido de remodelar os 

programas do ensino preparatório, Fausto Barreto elaborou o novo programa de português com base 

novos conceitos filológicos, materializados sobretudo na análise morfológica, na análise lógica e na 

etimologia. Portaria datada de 5 de abril de 1887 instituiu a nova programação, de tal sorte que a rotina 

ainda reinante nas salas de aulas mais distantes das grandes metrópoles aos poucos foi cedendo lugar aos 

novos rumos do ensino de língua vernácula (cf. CAVALIERE, 2000). 

 



da vida do autor, os quais evidentemente participam da construção do texto linguístico e 

dão vezo a seu perfil como obra científica. 

Cabe ao capítulo 4 uma breve digressão sobre a figura de Jerônimo Soares 

Barbosa. Avalia-se a importância desse linguista no panorama educacional no final dos 

anos setecentos e início dos oitocentos em Portugal, inclusive no tocante a aspectos 

relevantes de sua vida pessoal. Essa referência compõe o perfil do linguista aos olhos do 

leitor e auxilia a interpretação de seus textos sobre a língua portuguesa. 

No capítulo 5, traça-se uma referência mais específica à Gramática filosófica 

(1822) de Jerônimo Soares Barbosa. Embora a obra tenha ficado por um grande período 

no ostracismo, sua escolha deve-se ao fato de a obra despertar o interesse de estudiosos 

portugueses e brasileiros até os dias de hoje. (cf. Torres, 2010; Coelho, 2013; Ranauro, 

2015). 

Conforme salienta Fávero (1996: 254), a complexidade da gramática foi o que a 

conduziu ao esquecimento. No entanto, acreditamos que, considerada a obra de maior 

destaque de cunho filosófico dedicada ao estudo da língua portuguesa no século XIX, a 

Gramática filosófica merece renovados estudos e avaliações no tocante à construção do 

pensamento linguístico no Brasil. Moldada sob as bases do pensamento iluminista, que 

imperava no século XVIII em Portugal, as muitas inovações da obra de Soares Barbosa 

decerto repercutiram significativamente na gramaticografia brasileira do início do 

século XIX.  

No capítulo 6, em que se procede à análise das gramáticas brasileiras, são 

apresentadas resenhas críticas de cada obra, procurando evidenciar os aspectos 

convergentes que demonstram com a obra de Soares Barbosa. Entre os pontos 

pesquisados estão o conceito de língua, conceito de gramática, divisão da gramática, 

descrição das classes gramaticais, estudo das preposições, estudo do infinito pessoal, 



ortografia, distinção entre sintaxe e construção, todos pontos em que a gramática de 

Soares Barbosa difere de forma significativa em face da gramática latina, razão por que 

estão entre os mais comentados por seus estudiosos em face de seu caráter inovador. 

Especificamente no tocante à referência à Gramática de Frei Caneca (1779-

1825), recorre-se à consulta da Escola popular das primeiras letras (BARBOSA, 1797), 

pois, como adverte Ricardo Cavaliere (2014: 71): 

Frei Caneca, provavelmente, serviu-se das ideias linguísticas que Soares Barbosa 

expôs em sua Escola popular (1829 [1776]). Conforme nos informa Amadeu 

Torres, Soares Barbosa escreveu a Gramática filosófica em 1803, mas o texto 

permaneceu inédito até 1822 por motivos até agora desconhecidos. Destarte, 

evidencia-se que Frei Caneca não poderia ter consultado a obra póstuma de 

Soares Barbosa quando de sua permanência no cárcere entre 1817 e 1821. 

Entretanto, considerando a referência expressa de Caneca à Gramática filosófica 

nas notas finais do Breve Compêndio (1972 [1875]: 72), havemos de concluir 

que o texto final de Caneca necessariamente sofreu revisão após a libertação do 

autor, provavelmente em 1823 ou 1824. 

O capítulo 7 encerra a pesquisa com uma síntese dos principais conceitos de 

Jerônimo Soares Barbosa nas gramáticas brasileiras estudadas. Trata-se de uma 

iniciativa que servirá de consulta rápida para os pesquisadores interessados no tema, 

com grande utilidade também na referência bibliográfica. Por fim, o capítulo 8 oferece 

um contraponto à opinião majoritária favorável às teses de Soares Barbosa mediante 

comentário das críticas severas que lhe foram dirigidas por Manuel Said Ali no tocante 

à descrição do infinitivo em português. A objeção de Said Ali vai além do ponto 

específico em matéria verbal, visto que põe em cheque o próprio método de descrição 

linguística implementado pelo filólogo português.  

Com este trabalho, esperamos contribuir para direcionar mais um foco de luz 

sobre os estudos linguísticos brasileiros do século XIX, na expectativa de que suas 



conclusões sejam aproveitadas pelos pesquisadores contemporâneos na busca de uma 

melhor compreensão dos fatos gramaticais do português e de seu ensino em todos os 

níveis da educação escolar. 

  



1 

A PESQUISA HISTORIOGRÁFICA 

O conceito de Historiografia, segundo Bastos (2004: 15), nasce na França, no 

século XX, a partir de uma nova concepção de História, antes limitada apenas ao 

registro escrito dos acontecimentos políticos, sem nenhuma reflexão crítica sobre os 

fatos narrados, que amplia seu foco de interesse para todas as ações do homem. Dessa 

forma, com o estabelecimento desse novo paradigma, amplia-se o interesse para os fatos 

sociais, psicológicos e linguísticos que envolvem toda atividade humana. 

Nota-se, portanto, um novo modelo do fazer historiográfico, que compreende a 

atividade histórica como um fazer interdisciplinar, com a colaboração de ciências como 

a Sociologia, a Psicologia, a Geografia, a Linguística entre outras ciências. Sendo assim, 

fundamentada nessa concepção interdisciplinar de História, a Historiografia Linguística
4
 

surge, a partir dos anos 1970, como uma disciplina que aborda o estudo das fontes 

documentais e dos saberes produzidos sobre a língua, o que implica a necessidade de 

conhecer o homem e sua história em sua totalidade a fim de proceder a uma análise 

justa dos textos que lhes servem de corpora. Como assevera Pierre Swiggers (2014: 41), 

“na historiografia da linguística, como estudo do desenvolvimento das ideias e das 

práticas linguísticas, os objetos primários que se devem estudar são textos (publicados 

ou não publicados)”, razão por que se impõe um aparato de análise desse corpus para 

que dele se possa abstrair o máximo e o melhor de informação sobre o processo de 

produção do saber linguístico. 

Evidencia-se que a HL se propõe a dialogar com outras ciências e compromete-

se não só com a narrativa dos fatos atinentes à produção do saber sobre a linguagem 

humana, mas também com aspectos socioculturais inerentes ao homem. Logo, no 
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sentido de cumprir seu intento, a HL conta com o auxílio da teoria de outras ciências 

para construir seu próprio aparato teórico no processo de interpretação de seu objeto de 

estudo. O fazer historiográfico configura-se como uma narrativa crítica das ações do 

homem de forma bastante abrangente, admitindo-se que nenhuma ação individual é 

imune aos conceitos que perpassam um dado momento histórico. 

À concepção interdisciplinar da HL está vinculada a ideia de língua como 

produto histórico, “que resulta a cada instante de uma interação das tradições e do 

contexto” (AUROUX, 2009[1992]: 14), ou seja, a língua é entendida como instituição 

social, que agrega valores e está marcada pela historicidade. Nessa perspectiva, 

interessa à HL, na análise da materialidade dos documentos, compreender a realidade 

passada. 

Ao pesquisador, compete não só ter um amplo conhecimento do seu campo 

específico de atuação, a Linguística, como também de ciências de outras áreas, da 

História intelectual, ou seja, a tarefa do historiógrafo requer “grande demanda de 

preparo intelectual, amplitude de escopo e profundidade de saber, exigindo um 

conhecimento quase enciclopédico da parte do pesquisador, dada a natureza 

pluridisciplinar desta atividade” (KOERNER, 1996: 36). 

Diante da complexidade que envolve a atividade historiográfica, pode-se dizer, 

portanto, que é tarefa do historiador “reconstruir o ideário linguístico e seu 

desenvolvimento através da análise de textos situados em seu contexto” (SWIGGERS, 

2013: 43), o que para Swiggers, constitui-se em uma atividade com as seguintes 

implicações (SWIGGERS, 2013: 43): 

I- Reconstruir: o esforço de reconstruir um ideário dentro de um campo 

disciplinar impõe que o trabalho se conecte com a metodologia da (história) 

das ciências. 

II- Ideário linguístico: para chegar-se a uma compreensão adequada do 

ideário linguístico é preciso ter formação de linguista. 

III- Trajetória: para poder estudar um (tipo de) trajetória, é indispensável 

dispor de uma visão histórica relativamente ampla. 



IV- Análise dos textos: para que se proceda a uma análise de textos, são 

imprescindíveis (a) uma base heurística e (b) alguns fundamentos 

hermenêuticos. 

V- Contexto: este item significa que o trabalho seja relacionado com a 

história intelectual e com a história socioeconômica. 

Esses conceitos reforçam, portanto, as palavras de Koerner (1996), acima 

mencionadas, sobre a necessidade de um amplo conhecimento da Linguística e da 

História intelectual por parte do historiógrafo, destacando-se a importância de se 

conhecer o período histórico estudado e de uma conduta a ser seguida no trabalho 

historiográfico, como forma de atribuir maior rigor à atividade, a fim de produzir 

análises pertinentes e coerentes sobre o objeto em foco. 

O historiógrafo, ao compreender a língua como prática social, portanto, deixa de 

observar somente os fatos linguísticos e recorre a uma metodologia específica para 

análise de seu objeto, fundamentada, como já visto, no diálogo com outras ciências, que 

propicia diferentes possibilidades de interpretação desse objeto. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a empreitada de investigar sob que formas 

se constituiu, no tempo, o saber linguístico, requer definir três princípios de ação: 

definição puramente fenomenológica do objeto; neutralidade epistemológica e 

historicismo moderado, conforme propõe Auroux (2009[1992]: 14). 

No primeiro princípio, o autor propõe que o historiador deve fugir da 

conceituação de um objeto de estudo, “é preciso situar nosso objeto em relação só a um 

campo de fenômenos, apreensíveis à altura da consciência cotidiana. Seja a linguagem 

humana, tal como ela se realizou na diversidade das línguas; saberes se constituíram a 

seu respeito; este é nosso objeto” (AUROUX, 2009[1992]: 14). 

O princípio de neutralidade epistemológica implica a imparcialidade do 

historiador em avaliar e criticar a prática científica, sem a influência de dogmas que 

possam estar nas bases de sua formação profissional. O próprio conceito de ciência deve 

ser multifacetado para o historiógrafo, razão por que, quando o termo ciência é 



utilizado, deve figurar apenas como uma metalinguagem, ou seja, uma palavra 

descritiva, utilizada apenas para apontar o que é considerado “ciência” na perspectiva 

de um recorte histórico e que o pesquisador somente cumpre seu papel de relatar. 

O princípio do historicismo moderado configura-se como a capacidade do 

historiógrafo de reconhecer o valor de um dado objeto de estudo em seu devir histórico, 

em que seu valor se constitui no âmbito dos contextos, nos quais está inserido. 

Logo, cabe salientar que a HL é mais do que o registro de datas, nomes, títulos e 

eventos ligados à língua e à linguagem. Como afirma Swiggers (2010: 2), a HL é, 

portanto, um empreendimento interdisciplinar, que se dedica ao estudo do 

desenvolvimento do conhecimento linguístico. Para tanto, considera como dados 

relevantes para o estudo, os fatores intradisciplinares e extradisciplinares na explicação 

e descrição do conhecimento linguístico, como forma de apontar como este foi obtido e 

implementado, uma vez que tais fatores podem ser estimulantes ou inibidores do 

desenvolvimento do conhecimento linguístico. 

Dessa forma, ao analisar a importância de fatores externos na recepção ou 

refutação de um referencial teórico, o historiógrafo da linguagem terá de lidar, com 

algumas questões referidas por Koerner (1996: 58): periodização, contextualização, e 

questões relativas aos procedimentos de pesquisa a serem aplicados. Ademais, o 

historiográfico orientará sua pesquisa como base no que o autor define como os três 

princípios norteadores para a pesquisa em HL, que são: o princípio da contextualização, 

o princípio da imanência e o princípio da adequação (KOERNER, 1996: 60). 

a) Princípio de contextualização 



Consiste em resgatar o presente do documento analisado, ou seja, caracterizar o 

clima de opinião
5
 do período em que o documento foi produzido e identificar as 

questões políticas e socioeconômicas que intervêm na construção do pensamento 

linguístico do momento em análise. 

b) Princípio de imanência 

Consiste na compreensão do documento em análise sob sua constituição interna, 

sem qualquer interferência da doutrina moderna. Entende-se que o documento 

materializa as concepções histórico-culturais do momento de sua produção. 

c) Princípio de adequação 

Respeitados os princípios anteriores, o princípio de adequação consiste na 

aproximação do texto analisado com o uso de moderno vocabulário técnico na 

interpretação das teorias como forma de propiciar uma melhor compreensão do trabalho 

por parte do leitor hodierno, desde que tais ajustes sejam claramente identificados na 

pesquisa historiográfica. 

Desse modo, segue-se aqui a lição de Cristina Altman (1998: 27-28), que assim 

conclui: 

[...] E, se uma das tarefas da historiografia lingüística é (re)estabelecer os 

pressupostos (nem sempre conscientes) que os lingüistas do passado 

trouxeram para suas práticas, bem como as conseqüências das suas 

proposições para o desenvolvimento do conhecimento que produzimos 

sobre a linguagem e as línguas, a investigação sistemática das condições 

passadas de produção e de recepção do conhecimento lingüístico é um 

passo importante para nosso melhor entendimento dos traços 

constitutivos da(s) ciência(s) da linguagem contemporânea(s), e das suas 

metodologias. 
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Em outra dimensão, um viés de análise relevante para que um bom trabalho 

historiográfico seja realizado reside no argumento de influência. Segundo Koerner 

(1996: 61), o argumento de influência é empregado de forma indiscriminada, razão por 

que, para se garantir a qualidade do estudo historiográfico, é conveniente fazer uma 

distinção entre dois tipos de influência, a que o autor denominou influência direta e 

influência indireta. 

A influência direta corresponde aos registros evidenciados através de referências 

explícitas como agradecimentos públicos, comparação de textos, enquanto que as 

influências indiretas correspondem a experiências compartilhadas, educação e o clima 

de opinião. O estudo das influências pode incluir o inventário de leituras, o conjunto de 

informações esparsas, ortodoxas e heterodoxas, que habitam a formação intelectual do 

linguista, a que se costuma denominar “horizonte de retrospecção” (AUROUX, 

2009[1992]). 

Dada a relevância de tal categoria para o trabalho historiográfico, Koerner 

(1996: 61) ressalta a necessidade de se ter clareza na sua definição, e, atento à forma de 

bem explicitá-la, apresenta ilustrações com os desdobramentos que podem advir de uma 

apropriação descuidada do argumento da influência e que podem resultar em 

interpretações equivocadas. 

Ressalta-se, no entanto, como assinala Koerner (1996: 61), que as distorções 

nem sempre são fruto do descuido, mas têm motivações negativas, como, por exemplo, 

a vaidade de alguns historiadores, que tentam invalidar a importância de certo autor em 

relevo no âmbito da história da teoria linguística; criam-se dados fictícios, ditos 

antecedentes, no intuito de reivindicarem a originalidade das propostas do autor que 

almejam enaltecer. 



Cite-se aqui um dos exemplos de Konrad Koerner atinentes à tarefa de 

esclarecer e evidenciar a importância do tratamento dos dados: a concepção de August 

Schleicher (1821-1868) como um linguista darwinista, uma ideia fixa em muitos 

manuais correntes de História da Linguística, é “demonstradamente falsa” (KOERNER, 

1996: 62). Apesar da recorrência em se considerar as ideias de Schleicher uma 

apropriação das ideias de Charles Darwin (1809-1882), Koerner (1996) esclarece que 

seis anos antes da publicação da primeira edição de Origin of Species (1859) de Darwin, 

Schleicher já publicara seu trabalho intitulado Árvores genealógicas indo-européias 

(1853). 

Como se pôde observar até este momento, a atividade historiográfica requer 

etapas da organização do trabalho, que de acordo com Pierre Swiggers (2013: 44), pode 

se desenvolver em três dimensões constituintes, que são: fase heurística, fase 

hermenêutica e fase executiva. Entende-se como fase heurística aquela que consiste na 

organização dos dados para a execução da pesquisa, na verificação da disponibilidade 

das fontes, na leitura e registro das ideias, e na apropriação da terminologia que 

compreende a categoria estruturas e fatos linguísticos, que são os dados que foram 

selecionados no passado como objeto de reflexão e descrição linguísticas. 

A fase hermenêutica compreende a interpretação dos dados fundamentada nas 

categorias de análise da própria historiografia; uma fase comparativa, visto que a 

interpretação implica necessariamente relacionar conceitos, modelos, autores, como 

destacou Swiggers (2013: 45). Essa fase corresponde à categoria de reflexão e descrição 

linguísticas, que são todas as manifestações relevantes de análise, regulação, 

comparação e classificação de línguas, desde observações mais genéricas sobre 

determinadas estruturas até apontamentos mais técnicos de modelos sofisticados de 

análise e metodologias linguísticas. 



E a fase executiva consiste na etapa de comprovação dos resultados da pesquisa. 

Na elaboração dessa, que se constitui como a última fase do trabalho, Swiggers (2013: 

45) assinala que alguns fatores interferem e devem ser observados. São eles: 

a)  Formato da exposição: define-se de que forma o assunto da pesquisa será 

apresentado. Verifica-se se cabe ênfase a um determinado tema ou problema, 

se será feita apenas uma exposição sequencial das abordagens linguísticas de 

uma época ou se será adotada a forma combinatória entre o contexto e os 

pontos de vista de uma época em um estudo. 

b) Dimensão da intencionalidade do historiógrafo: avalia-se o teor que o 

historiógrafo quer dar a seu trabalho, que consequentemente, definirá seu 

status no âmbito dos estudos linguísticos. Desta forma, alguns conceitos 

importantes como cientificidade, adequação, relevância do estudo para a área 

são observados nesta dimensão da fase executiva. 

c) Dimensão do programa cognitivo: descrita por Swiggers (2013) como 

dimensão essencial, esta dimensão compreende as aspirações do 

historiógrafo, o objeto de estudo e os documentos disponíveis para a 

pesquisa, que definem, assim, o perfil intelectual da produção 

historiográfica, que podem distinguir-se em cinco perfis:  

c1) historiografia “atomística”: neste modelo o historiógrafo atém-se a 

apresentação da análise de acontecimentos ou fatos da história dos estudos 

linguísticos. 

c2) historiografia “narrativa”: apresenta-se um relato dos acontecimentos ou 

fatos da história dos estudos linguísticos. 

c3) historiografia “nocional-estrutural”/“estrutural-conceptual”: constitui-se 

como análise estrutural das diferentes abordagens e conjuntos de ideias 

presentes no curso evolutivo da história dos estudos linguísticos. 

c4) historiografia “arquitetônico-axiomática”/“axiomático-arquitetônico”: 

descrição e análise da composição estrutural e lógica de teorias e modelos 

definidos como axiomas e enunciados. 

c5) historiografia “correlativa”/“teórico-correlativo”: estudo da relações 

entre o contexto sociocultural, político e institucional e as teorias no âmbito 

dos estudos linguísticos. 



Como toda ciência, portanto, vimos que a HL possui uma organização interna 

com padrões metodológicos e epistemológicos a serem empreendidos no trabalho 

historiográfico, assim como também possui um aparato terminológico, que segundo 

Koerner (1996) é essencial ao trabalho do historiógrafo da linguística. 

Podemos afirmar, então, que nosso trabalho adota os conceitos de objeto e 

objetivos da HL propostos em Swiggers (2013: 41), que compreende que um estudo 

historiográfico que visa à compreensão e identificação de ideias e práticas linguísticas 

de um determinado período histórico, tal como é o foco deste trabalho, toma como 

‘objetos primários’ de análise os textos. Nessa perspectiva, algumas reflexões de 

Swiggers (2013) sobre os textos merecem aqui destaque. 

Vejamos, então, quais os aspectos dos textos que, de acordo com Swiggers 

(2013: 41) devem ser observados pelo historiógrafo da linguística ao analisá-los. 

I- Sua inserção em um “circuito” mais amplo. 

Nesse aspecto verificamos se os textos analisados estabelecem um diálogo com 

as correntes científicas predominantes no contexto em que estes se inserem. 

II- Sua “posição”, isto é, sua avaliação contemporânea ou retrospectiva. 

Avaliou-se o status que os textos adquirem em uma perspectiva de análise 

contemporânea e/ou retrospectiva em relação às obras anteriormente publicadas e 

estabelecidas como cânones. 

III- Sua “composição e tonalidade”. 

Foram observados a estrutura organizacional e os posicionamentos teóricos, 

enquanto forma de exposição de informações, e avaliados o modo de recepção, 

repercussão e credibilidade desses textos. 

IV- Seu “papel dinâmico” (ou “força”). 



Foi avaliada a funcionalidade atribuída aos textos tanto em sua concepção 

quanto em sua recepção. 

Dessa forma, portanto, aplicando os quatro critérios de seleção de Swiggers 

(2013), quanto à escolha da Gramática filosófica de Jerônimo Soares Barbosa, foi 

observado, no que se refere ao primeiro critério, o fato desta obra ser considerada a mais 

emblemática no tocante às reflexões sobre a língua no âmbito do contexto iluminista. 

Quanto ao segundo critério, destaca-se a relevância da obra na época, como já 

explicitado acima e sua repercussão até os dias de hoje, observando-se, portanto, o 

número de publicações sobre o autor e sua obra e o interesse de diversos estudiosos 

brasileiros e portugueses.
6
 

Em relação ao terceiro critério, considerou-se o fato de que o autor apresenta 

inovações em sua obra, que são mencionadas por alguns autores, como Penha, por 

exemplo, que afirma: “vê-se que a sua estrutura mostra já uma elaboração mais 

consistente e evoluída do que a de trabalhos gramaticais anteriores” (PENHA, 1989: 

50), e de Ranauro que destaca: 

a gramática filosófica fez história em Portugal. Fez também história no Brasil. 

A Gramática Filosófica de Jerônimo Soares Barbosa, que constitui um marco 

na gramática filosófica em Portugal, posto que muitos seguiram seu caminho, 

serviu de modelo a muitas gramáticas filosóficas ou não, brasileiras 

(RANAURO, 2004: 20). 

E quanto ao quarto critério, observou-se a ‘força’ da obra de Soares no que diz 

respeito às inovações da abordagem dos fatos linguísticos, à divisão da gramática em 

quatro partes, quando comparada às obras gramaticais anteriores, tanto em sua 

concepção quanto em sua recepção. 
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Logo, seguindo os mesmos critérios, foram selecionadas as gramáticas 

brasileiras, observando-se cada um dos critérios na perspectiva do século XIX, no 

Brasil, no momento em que cada uma das obras foi elaborada e publicada. 

Conjugando os quatro critérios, na seleção das gramáticas brasileiras foram 

observados, portanto, os seguintes aspectos: prestígio dos autores na época; o ano de 

publicação das obras, de forma a permitir uma visão de todo o período denominado 

racionalista, conforme os dados apresentados na periodização seguida nesse trabalho; e 

o número de edições das obras. 

Ainda no tocante à organização da pesquisa historiográfica, Pierre Swiggers 

adverte que semelhante tarefa impõe como indispensável a definição do conteúdo de 

três planos:  

a) o plano das realidades linguísticas que formam o “substrato” de atividades práticas e 

teóricas por parte dos que se podem denominar “atores” da História da Linguística, o 

que, em última análise, constitui-se no objeto de descrição para a HL. 

b) o plano epi-historiográfico, que se constitui em uma documentação biobibliográfica e 

contextual que serve de fonte de informação para que a pesquisa se desenvolva. 

c) o plano meta-historiográfico, em que se encontram a teoria e o método de que se 

serve o historiógrafo para desenvolver a pesquisa historiográfica. 

Convém observar que o plano epi-historiográfico não se restringe a uma análise 

puramente documental, mas interessa-se também pela história dos agentes da pesquisa e 

de todo material que constitui depósito do conhecimento linguístico, como papiros, 

manuscritos, livros, artigos, textos eletrônicos, etc. Todo este material produzido pelos 

historiógrafos comporá o corpus de que se servirá a pesquisa historiográfica. 

Saliente-se ainda que a meta-historiografia apresenta o viés construtivo, o viés 

crítico e o viés contemplativo (SWIGGERS, 2010). A meta-historiografia construtiva 

configura-se como a atividade de propor modelos para a elaboração das narrativas, 



articulada à adoção de uma metalinguagem coerente, abrangente e precisa. A meta-

historiografia crítica preocupa-se com a pertinência e a relevância dos documentos 

selecionados para a análise, com os princípios metodológicos e epistemológicos 

adotados, a fim de avaliar os produtos resultantes da prática historiográfica. A meta-

historiografia contemplativa atém-se à condução da atividade historiográfica desde a 

definição do objeto, fundamentos, justificativa de formatos e perfis à representatividade 

do estudo historiográfico dentro do contexto da História da Linguística. 

Em síntese, cabe dizer que, o estudo historiográfico, como qualquer estudo 

científico, fundamenta-se na definição de um corpus de trabalho, selecionado de uma 

área de investigação; no domínio e emprego de uma terminologia própria, definidoras 

de categorias conceituais; e de um plano de trabalho a ser seguido a fim de que se 

obtenham respostas para os questionamentos propostos no início da pesquisa. São estas, 

em síntese, as “linhas de implementação” do trabalho historiográfico; muito mais se 

poderia aqui referir acerca dessa complexa teia de procedimentos em que se pauta a 

pesquisa na área da HL, o que, evidentemente, deixamos de fazer tendo em vista o 

caráter adjetivo desse capítulo. 

Por fim, cabem duas palavras sobre o papel do historiógrafo na condução de seu 

trabalho. A metodologia adotada é estabelecida em função do objeto selecionado, dos 

objetivos da pesquisa e do conhecimento do pesquisador. Estabelece-se, assim, o que 

Swiggers (2013) chamou de “plano de estudo”, em que são definidos os recursos de 

trabalho de base documental e os questionamentos que se busca responder com a 

pesquisa. Define-se, portanto, uma base instrumental e uma agenda de pesquisa. 

Na base instrumental encontram-se as fontes documentais, tais como 

bibliografias gerais e específicas, biografias, os textos-fontes, entre outros, e o 

instrumento conceptual, que consiste na conceituação que o historiógrafo faz de seu 



objeto de estudo e os conceitos gerais e específicos atribuídos a este objeto. A agenda de 

trabalho é um quadro de questionamentos que serão aplicados a este corpus de trabalho. 

Ressaltamos as palavras de Swiggers no sentido de que a HL apresentou muitos 

progressos como ciência, principalmente no que se refere ao estatuto de disciplina 

acadêmica (2010: 7-8). Houve, portanto, um investimento para que se definisse um 

rigor científico de trabalho e, devido a sua composição interdisciplinar, tornou-se 

premente estabelecer mais precisamente uma metodologia de trabalho, que conferiria à 

disciplina tal estatuto. Como resultado desse trabalho, houve grandes conquistas no 

âmbito acadêmico: aumento do número de profissionais interessados na área e 

consequentemente do número de publicações na área, assim como também houve um 

aumento na quantidade de associações e sociedades nacionais e internacionais 

interessadas no campo, mas, 

há, entretanto, ainda, muito trabalho a ser feito, não somente em termos 

de contribuições historiográficas empíricas e de avaliações teóricas, mas 

também em termos de futura (e definitiva) integração da historiografia 

linguística nos currículos acadêmicos do mundo todo (SWIGGERS, 

2010: 8). 

Logo, o caminho a percorrer ainda é longo, e nesse processo de sedimentação do 

valor científico da disciplina impõe-se não cessar de enfatizar o ‘padrão’ científico da 

narrativa histórica da Linguística como investigação interdisciplinar baseada em 

fundamentos sólidos na História da Linguística que oferece sua contribuição à ciência 

da linguagem ao assinalar insights fundamentais sobre conquistas, caminhos 

compensadores, princípios, técnicas e teoremas que marcaram o curso evolutivo do 

interesse do homem pela linguagem. 

Nesse trabalho, portanto, fundamentados nos princípios teóricos referidos neste 

capítulo, propostos sobretudo por Sylvain Auroux (2009[1992]), Konrad Koerner 

(1996) e Pierre Swiggers (2010; 2013; 2014), retratar-se-ão os contextos social, político 



e intelectual do século XVIII em Portugal, período em que a Gramática filosófica de 

Soares Barbosa foi publicada e, do século XIX, no Brasil, período inaugural de 

produção das gramáticas brasileiras, como forma de definir o clima de opinião do 

período em que as obras foram produzidas. 

  



2 

PERIODIZAÇÃO DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS NO BRASIL 

Neste capítulo são abordadas quatro propostas de periodização dos estudos 

linguísticos no Brasil. São apresentadas as propostas de Nascentes (1939), Camara 

(2004 [1972]), Guimarães (1996) e Cavaliere (2002). Começa-se a exposição com a 

proposta mais antiga, a de Antenor Nascentes (1939), presente no texto A filologia 

portuguesa no Brasil, procurando pôr em destaque o nome das obras gramaticais 

assinaladas pelo autor em cada período, tendo em vista que muitas foram as obras e os 

autores citados por Nascentes. 

2.1. Proposta de periodização de Antenor Nascentes 

Considerando sucintas e abreviadas as informações sobre os estudos filológicos 

no Brasil, Antenor Nascentes (1886-1972), em seu texto A filologia portuguesa no 

Brasil, apresenta a trajetória destes estudos a fim de preencher as lacunas deixadas pelos 

autores que o antecederam nessa empreitada. Neste intento, Nascentes retrata o percurso 

da filologia desde o período que ele define como o início da cultura brasileira até o ano 

de 1939 e divide-o em quatro períodos: a) período embrionário, do início da cultura até 

o ano de 1835, b) período empírico, de 1835 a 1881, c) período gramatical, de 1881 a 

1939 e d) período científico, de 1939 até os dias futuros. 

 Para o autor, o período embrionário compreende o início da cultura brasileira e a 

publicação da obra Compendio da grammatica da língua nacional de Antônio Álvares 

Pereira Coruja (1806-1889). Nascentes assinala que, embora seja este o período em que 

o Brasil conquista sua independência política e inicia um movimento de emancipação da 

influência europeia, o período embrionário ainda é de orientação portuguesa: 



Se em Portugal, situado no continente supercivilizado, as doutrinas 

pregadas por Frederico Diez, desde 1836 só foram introduzidas em 1868, 

isto é, trinta e dois anos depois, quando Adolfo Coelho publicou sua obra 

“A Lingua Portuguesa”, como poderiamos nós, do outro lado do 

Atlantico, a tantos dias de viagem e com escassos meios de comunicação, 

ostentar pujante cultura em assuntos de filologia? (NASCENTES, 1939, 

23) 

Destaca-se, portanto, que devido às limitações de comunicação da época, pouco 

podia se inovar no sentido de se estabelecer uma cultura filológica brasileira, visto que 

as inovações ocorridas do outro lado do Atlântico já levavam um bom tempo para 

chegar a Portugal. 

O Epitome da grammatica portugueza de Antônio de Morais Silva (1755-1824), 

publicado em 1806 é desconsiderado por Nascentes (1939:23) como obra brasileira, 

porque, embora seja de autoria brasileira, não foca suas atenções nas diferenças da 

língua falada pelos brasileiros, o que se pontua como uma avaliação incoerente, visto 

que, como já citado, o período embrionário é caracterizado pelo próprio Nascentes 

(1939: 22), como “o primeiro período que obedece exclusivamente a orientação 

portuguesa”. Como bem expõe Cavaliere, traduz-se em um argumento questionável, que 

se fundamenta em “um conceito de nacionalidade textual imiscuído com o de 

compromisso nacionalista, que traz severas conseqüências historiográficas” 

(CAVALIERE, 2006:70) e do qual sobressai a necessidade de avaliar a produção dos 

primeiros gramáticos brasileiros e “discutir se tais fatos são idôneos para excluir a obra 

desses intelectuais no estudo histórico de nossa produção gramatical” (CAVALIERE, 

2006: 70). 

Para Nascentes, o segundo período, denominado empírico, tem início com a 

publicação do Compendio de grammatica da lingua nacional (1835) de Antônio Pereira 



Álvares Coruja. Esta obra é considerada pelo autor a de maior valor do período entre as 

escritas por brasileiro, obra que efetivamente inaugura a gramaticografia brasileira. 

Estão também entre as obras gramaticais deste período, citadas por Nascentes, o 

Compendio da gramatica filosofica da língua portuguesa de Antônio da Costa Duarte 

(?-?) e as Postilas de gramatica geral aplicada à linguística portuguesa pela analise 

dos clássicos (1862) e a Grammatica portugueza (1865) de Francisco Sotero dos Reis 

(1800-1871), além da Grammatica Portugueza (1877 [1875]) de Augusto Freire da 

Silva (1836-?). 

 Nascentes (1939: 24) ressalta como principais representantes desse período os 

membros do grupo maranhense composto pelos autores Antonio Gonçalves Dias, 

Antonio Henriques Leal, João Francisco Lisboa e o já citado Francisco Sotero dos Reis. 

São deste período algumas polêmicas entre renomados autores que assumem 

para si o compromisso de legislar sobre o uso da língua. Estas polêmicas, relatadas por 

Nascentes, perpassam este período e o próximo, e assinalam o propósito destes autores 

de fazer reparos à linguagem utilizada por seus pares, que registraram a variante falada 

aqui no Brasil. Desta forma, ao mencionar estas polêmicas, o autor põe em evidência o 

valor dado à variante europeia em detrimento à nacional, o que aparece explicitado no 

destaque que Nascentes dá às palavras de Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895): “mania 

de tornar brasileiro uma língua diferente do velho português por meio de neologismos 

arrojados e injustificáveis e de insubordinações gramaticais” (1939: 25). São também 

citadas como publicações deste período a Gramática portuguesa filosofica (1879) e 

Serões gramaticais (1890) de Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920). 

Confirma-se, todavia, o surgimento do interesse pela língua brasileira, pois, 

embora o purismo ainda fosse valorizado por certos autores, Nascentes (1939: 26) 



aponta a publicação da obra de José Jorge Paranhos da Silva, “O idioma do hodierno 

Portugal comparado com o do Brasil”, em 1879, como expressão desta atitude. 

Finalizando o comentário sobre as polêmicas a respeito da correção da língua, 

Nascentes (1939: 27-28) declara que este é um “assunto de irritante bizantinice” uma 

vez que tópicos como “colocação dos pronomes pessoais no caso obliquo”, são 

questionamentos que vêm desde 1842, com a publicação de um artigo de José de Gama 

e Castro no Jornal do Comércio (1978[1842]), e aparece também na polêmica de José 

de Alencar (1829-1877) e Manuel Pinheiro Chagas, em que Chagas na sua obra Novos 

ensaios críticos faz reparos à linguagem eivada de termos tupis na obra de José de 

Alencar, entre outras, que ainda naqueles dias, permanecia em debate. 

 Ao observar que vários foram os embates a respeito da vernaculidade da língua 

descritos por Nascentes, nota-se que esse foi um período de intensas reflexões sobre a 

língua falada e escrita no Brasil e que, segundo Nascentes (1939: 26), “vai alcançar seu 

período agudo em 1935”
7
. 

Na caracterização do terceiro período, Nascentes aponta a Gramatica 

portuguesa (1881) de Julio Ribeiro (1845-1890) como o marco de seu início. Este 

período é denominado por Nascentes de gramatical, pois, segundo o autor, é neste 

momento que se proliferam as gramáticas no Brasil. Dentre as obras gramaticais citadas 

neste período está também A nova gramatica analitica da língua portuguesa (1881) de 

Charles Adrien Olivier Grivet (1816-1876), autor suíço, que, segundo Nascentes, se 

dedicou ao ensino no Rio de Janeiro. 

Neste período, Nascentes (1939: 31) apresenta as mudanças que surgiram na 

elaboração das gramáticas a partir da promulgação das novas diretrizes traçadas para os 

                                                           
7
 Referência ao Decreto n.° 25, de 16 de setembro de 1935, da Câmara Municipal do antigo Distrito 

Federal, que baixou determinação no sentido de "que os livros didáticos só sejam adotados no ensino 

municipal quando denominarem de Brasileira a língua falada no Brasil (ver Diário Oficial, 17 de 

setembro de 1935, Atos do Poder Legislativo da Prefeitura do Distrito Federal). 



exames preparatórios e, relata que Fausto Barreto, a pedido de Emidio Vitorio, diretor 

geral de Instrução Pública, é quem elabora o programa das línguas para os exames 

gerais dos preparatórios. Após este programa torna-se evidente o interesse pela língua 

vernácula e vê-se aumentar a produção de gramáticas que buscam atender a estas novas 

orientações. Nascentes (1939: 32) cita a Gramatica descritiva (1894) de Maximino 

Maciel (1866-1923), e a Gramatica Analitica (1888) de José de Noronha Nápoles 

Massa (1822-?) como obras resultantes deste novo modelo de descrição da língua, que 

apresenta um compromisso histórico em seu estudo. 

 Nascentes (1939: 34-35) afirma que, no período gramatical, o purismo ainda era 

uma das preocupações dos estudiosos da língua e desponta o interesse do grande 

público pelas questões do idioma, com foco na dicotomia certo x errado, em que se 

estabelece como certo o que está nos clássicos em detrimento das variantes nacionais; 

interesse que julgamos favorecido pela “praga das consultas” nas publicações de jornais 

que tinham o intuito de definir o que era certo na língua. Em seu juízo “praga das 

consultas” porque “o que não está nos classicos está errado; a língua perdeu o direito de 

transformar-se” (NASCENTES, 1939: 35), momento em que o autor deixa entrever sua 

conceituação de língua, como elemento sujeito a mudanças, e sua apreciação pelo 

idioma nacional, que “é testemunho de seu compromisso com o ensino plural e pautado 

na exemplaridade instituída em solo americano” (CAVALIERE, 2006: 71). 

Uma consequência do processo de valorização dos estudos vernáculos está na 

fundação, em 1897, a Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição responsável 

pelo zelo da língua e da literatura nacional. Vários são os trabalhos publicados nesse 

período que objetivam o estudo da língua sob seus vários aspectos. 

A obra A lingua portuguesa (1915) de Franco de Sá é descrita como “a maior 

contribuição em matéria de ortofonia” (NASCENTES, 1939: 39); O dialeto caipira 



(1916) de Amadeu Amaral “imprime as verdadeiras diretrizes dos estudos 

dialectologicos (NASCENTES, 1939: 39). 

Desse momento em diante, o autor descreve as muitas produções com foco nos 

estudos filológicos. Dificuldades da língua portuguesa (1908), de Manuel Said Ali, é 

considerada por Nascentes (1939: 38) “um dos mais notaveis trabalhos filologicos 

jamais publicados no Brasil”. Nascentes (1939: 39) cita também as primeiras revistas 

filológicas publicadas no Brasil: Revista de lingua portuguesa, publicada em 1921 e 

Revista de Filologia Portuguesa, publicada em 1924. 

Segundo Nascentes (1939: 41), em 1931 é assinado o acordo ortográfico 

unificado para Brasil e Portugal por seus representantes: Dr. Fernando Magalhães, 

presidente da Academia Brasileira de Letras e Dr. Duarte Leite, embaixador de 

Portugal, e ressalta que a nova ortografia instituída através da publicação do decreto n. 

20.108 de 15 de junho do referido ano deverá ser aplicada nas instituições públicas 

administrativas e de ensino. Nascentes ainda assinala que, em 1934, aparece o ensino 

formalizado da filologia portuguesa, na Universidade de São Paulo, em sua Faculdade 

de Filosofia e Letras. 

A partir desse momento, as universidades criadas em São Paulo e no Distrito 

Federal recebem a contribuição de professores portugueses e franceses para o 

aprofundamento dos estudos filológicos, entretanto, o número de especialistas na área 

ainda é pouco representativo para que se pudesse promover na instância universitária o 

progresso da filologia, assim como a ausência de uma revista pujante impedia dar maior 

publicidade aos estudos desenvolvidos. Em 1938, então, “pela primeira vez, se publica 

uma miscelanea de estudos filologicos em honra de um grande mestre: Said Ali 

dedicaram antigos discipulos e admiradores” (NASCENTES, 1939: 42). 



Entre os nomes de maior relevo deste período, Nascentes (1939: 43) destaca: 

Manuel de Melo, Pacheco Junior, Fausto Barreto, João Ribeiro e Said Ali, e do autor 

estrangeiro Oscar Nobiling, que segundo Nascentes (1939: 44), é não menos importante 

e deu sua contribuição aos estudos filológicos no Brasil, deixando ‘trabalhos de valor’ e 

que “se não tivesse falecido antes dos cinquenta anos, talvez muito houvesse 

contribuido para o adiantamento da filologia em nosso país” (NASCENTES, 1939: 44). 

O quarto período, o qual Nascentes denominou científico, é, segundo o autor, 

inaugurado no ano de 1939, com a fundação da Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil torna-se ícone dos avanços nos 

estudos linguísticos, pois, como afirma Nascentes (1939: 45), é a partir dela e, inspirada 

em seu modelo, que projetos de criação de faculdades estaduais e particulares são 

cogitados nas cidades mais populosas do país, que, como ele mesmo descreve: “vai 

cessar o auto-didatismo. A mocidade terá a seu dispor mestres experimentados, livros, 

revistas e outros elementos de estudos” (NASCENTES, 1939: 45). 

Conclui-se, portanto que o período científico é um período prospectivo, em que 

“a filologia, que já havia deixado o empirismo, que já passara pela fase das gramaticas 

normativas, vai agora assentar em bases cientificas” (NASCENTES, 1939: 45). 

Prosseguindo na exposição das propostas de periodização dos estudos 

linguísticos no Brasil, apresenta-se a seguir o estudo de Camara Jr. em seu texto Os 

estudos do português no Brasil (2004[1972]). 

2.2. Proposta de periodização de Joaquim Mattoso Camara Junior 

Em seu artigo Os estudos de português no Brasil, Camara (1904-1970) propõe 

fazer uma periodização “de maneira mais geral e ampla possível, a fim de fugir de 

seccionamentos especiosos e arbitrários” (CAMARA, 2004[1972]: 231). Assim, 



estabelece uma periodização dividida em dois momentos: os estudos no passado e os 

estudos no presente, nos quais o autor destaca os seguintes pontos: norma da língua 

literária, teoria gramatical, a pesquisa filológica, estudos fonéticos e estudos 

dialectológicos, que são segundo Camara, aspectos centrais, recorrentes em ambos os 

períodos destacados. 

Camara (2004[1972]: 232) assinala que com este trabalho buscava traçar um 

panorama da evolução dos estudos linguísticos no Brasil no que se refere à orientação 

doutrinária e à técnica de trabalho adotadas pelos autores em cada período. Este 

caminho tinha por objetivo em sua essência pôr em relevo três pontos, que Camara julga 

cruciais para a problemática linguística no Brasil: língua literária versus língua popular, 

unidade da língua portuguesa no Brasil e em Portugal e, em decorrência destas 

discussões, pensar na melhor orientação didático-pedagógica para o estudo da língua 

materna no Brasil. 

Ao abordar os estudos no passado, Camara (2004[1972]: 232) inicia suas 

colocações afirmando que a questão da norma da língua literária nos estudos desta 

época no Brasil é tripartida, pois, aponta o conflito constante na relação entre a língua 

literária e a língua oral cotidiana, a preservação da língua literária a partir da 

compreensão de que a norma literária traz consigo a formalidade e fixação de formas e 

usos, que perduram em razão de suas condições linguísticas e sociais, em face da 

espontaneidade e informalidade da língua coloquial, e de um conservadorismo inspirado 

na representatividade do período clássico, marcado pelo poder político e pelo 

brilhantismo da literatura. 

E por último, como problema inerente ao português do Brasil, o autor cita a 

dificuldade de adaptação do instrumento linguístico à finalidade de servir a uma nova 

cultura, a um novo ambiente geográfico e social, que incorpora diferentes etnias 



advindas de seu processo de formação, e que está em corrente totalmente oposta à 

realidade europeia. Segundo o autor, predominou no Brasil o ideal clássico, embora 

existisse uma corrente que se opunha a esse modelo. Prevalece a corrente “no sentido de 

identificação da língua literária do Brasil com a de Portugal, considerada 

preferentemente pelos seus padrões clássicos” (CAMARA, 2004[1972]: 233). 

Camara sinaliza como diretriz adotada para a norma da língua literária o purismo 

exacerbado, que não abre espaço para qualquer observação sobre o uso corrente da 

língua até as primeiras décadas do século XX. Outro aspecto abordado a respeito da 

norma literária é a disciplina da grafia, considerada por Camara um aspecto secundário 

da normalização da língua literária, que tem na figura de Mário Barreto um 

“propugnador estrênuo da simplificação ortográfica, adotada em Portugal na esteira das 

propostas de Gonçalves Viana” (CAMARA, 2004[1972]: 234). 

Desta forma, Camara aponta que nas reformulações da ortografia adotadas no 

Brasil, assim como também ocorreu em Portugal, foram privilegiadas a faceta 

historicista e nacionalista da língua de Gonçalves Viana e que, em razão da postura 

nacionalista, verifica-se o aportuguesamento da língua, que busca o apagamento dos 

estrangeirismos e resulta, segundo o autor, em “uma situação de controvérsia em 

ortografia, que perdurou por muito tempo” (CAMARA, 2004[1972]: 235). 

No que tange à teoria gramatical deste primeiro período, Camara sinaliza que 

apresenta também um aspecto tripartido. Em primeiro momento, Camara destaca a 

elaboração da teoria da frase a partir da análise lógica, em que se enfatizava o aspecto 

semântico dos constituintes da oração sem compromisso com as formas linguísticas. A 

significação dos constituintes da oração era provida a partir de um quadro de categorias 

lógicas. Esta perspectiva de análise sintática, segundo Camara (2004[1972]: 235), foi 



considerada por muito tempo a base do estudo escolar de língua materna, à qual se dava 

maior ênfase no currículo. 

O segundo aspecto da teoria gramatical salientado por Camara é a introdução da 

gramática histórica no currículo do ensino secundário, que no Brasil fica restrito a esta 

esfera educacional, uma vez que ainda não havia faculdades de Letras no país que 

propiciassem o desenvolvimento de pesquisas. Entretanto,  

a gramática histórica, reduzida embora a uma divulgação na escola 

secundária, adquiriu precisão de método e doutrina nas diretrizes 

neogramáticas, que também eram, no quadro mais amplo do ensino 

universitário e na pesquisa direta, as da obra de Leite de Vasconcellos em 

Portugal” (CAMARA, 2004[1972]: 236-237). 

Este aprimoramento atinge seu ápice com a publicação da obra Dicionário 

etimológico (1932) de Antenor Nascentes. 

O terceiro aspecto é o enfoque descritivo dado à língua. Dentre os autores que 

seguiram essa perspectiva de estudo, Camara destaca os nomes de Maximino Maciel e 

Manuel Said Ali (1861-1953), que com suas respectivas obras Gramática descritiva 

(1926) e Dificuldades da língua portuguesa: estudos e observações (1930), 

respectivamente, deram suas contribuições aos estudos gramaticais, cada qual apoiado 

em parâmetros diferentes de análise. Conforme afirma Camara (2004[1972]: 237), 

Maciel propõe uma descrição sob as bases da proposta do evolucionismo linguístico de 

Schleicher (1821-1868) e Said Ali prioriza a descrição de aspectos gramaticais 

idiossincráticos do português. 

Nos estudos do passado, a pesquisa filológica é retratada como uma área de 

pouco rigor científico. Não se dava atenção ao valor das edições, pois, não havia 

preocupação com a fidedignidade dos textos, embora, fosse a estes textos que os autores 

recorressem para atestar o bom uso de certas formas linguísticas. Todavia, salienta 



Camara (2004[1972]: 238): “houve, não obstante uma atividade apreciável de pesquisa 

filológica”. Foi um período de realizações de atividades filológicas com produção de 

material adequado para o ensino secundário, como 

os Lusíadas de Camões, que eram a base da leitura escolar e forneciam o 

material quase exclusivo para análise lógica, tiveram edições críticas 

orientadas para a escola secundária, como a de Antenor Nascentes 

(Lusíadas: 1930) e a de Otoniel da Mota (Lusíadas: 1963) (CAMARA, 

2004[1972]: 238). 

Como figura importante desta área de estudos, Camara destaca o nome de Sousa 

da Silveira com suas edições críticas da elegia camoniana. 

Na parte dedicada aos estudos fonéticos, Camara ressalta que é a partir do 

conhecimento da obra de Gonçalves Viana, que trata da pronúncia do português 

europeu, que se tem no Brasil a percepção da língua oral em face da língua escrita, 

entretanto, “no Brasil houve menos apuro técnico por parte dos investigadores” 

(CAMARA, 2004[1972]: 239). 

Como mostra Camara, Filipe Franco de Sá (1841-1906), com sua obra A língua 

portuguesa (1915), embora não tivesse formação linguística, nos deixou como legado 

para os estudos fonéticos o quadro do vocalismo brasileiro, cuja influência perdura até 

os dias atuais, e a proposta de fixação da sílaba tônica de palavras eruditas que 

apresentavam variação livre, orientada pelo uso e por considerações históricas 

referentes ao étimo próximo destas palavras. 

O autor assinala também que, inspirado nos estudos de Franco de Sá, Antenor 

Nascentes amplia os estudos fonéticos no Brasil, apresentando o quadro do 

consonantismo e abordando a fonética sintática, contribuindo de forma sobrelevada ao 

introduzir os estudos fonéticos no ensino escolar que 



com isso levou ao grande público certa consciência da língua oral, e 

afastou o vezo de uma pseudo-fonética, que vigorava em nossas 

gramáticas escolares na base dos usos gráficos. Por tudo isso, tornou-se a 

grande autoridade então da fonética no Brasil. Foi o inspirador e 

orientador de um movimento de padronização da pronúncia brasileira, 

inaugurado com as “Conclusões” do Primeiro Congresso de Língua 

Cantada, em São Paulo (Congresso: 1937) (CAMARA, 2004[1972]: 239-

240). 

Diferentemente dos autores supracitados, José Oiticica (1882-1957), segundo 

Camara, discorda doutrinariamente de Viana, indo, desta forma, também de encontro às 

ideias de Nascentes, propondo uma doutrina própria, de caráter normativo, ao 

estabelecer como parâmetro de descrição a pronúncia erudita. 

Segundo Mattoso Camara (2004[1972]: 240-241), os estudos dialetológicos são 

uma área que se desenvolveu cedo no Brasil, com foco no estabelecimento de um 

quadro das peculiaridades léxicas da língua portuguesa falada no país, fundamentado na 

ideia de que este é o aspecto essencialmente diferenciador entre a língua aqui falada e a 

falada em Portugal. 

Entretanto, a essa postura o autor faz algumas críticas: não se estabelece uma 

delimitação precisa de onde os dados são colhidos, prescindem da transcrição fonética 

dos dados, presumindo que a grafia canônica é uma representação fiel da língua falada. 

Na atribuição das significações das palavras, Camara assinala que não há uma 

delimitação clara dos contextos em que elas ocorrem, nem mesmo da influência cultural 

que atribui valor a estas palavras. Assim, como também não se estabelece o que é de uso 

geral no território brasileiro e não se diferencia o que é de uso coloquial e o que é de uso 

literário. 

Dentre as obras que se destacaram nesse período, Camara cita o Dicionário de 

vocábulos brasileiros (1889) de Beaurepaire Rohan (1812-1894), o Dicionário de 



brasileirismos (1915) de Rodolfo Garcia (1873-1949), o Vocabulário Pernambucano 

(1937) de Francisco Augusto Pereira da Costa (1851-1923), A língua do nordeste 

(1934) de Mário Marroquim (1896-1975), o Dialeto caipira (1920) de Amadeu Amaral, 

e O linguajar carioca (1922) de Antenor Nascentes. 

Camara destaca, também, que, quando as questões fonéticas são abordadas nos 

estudos dialetológicos, busca-se estabelecer uma diferenciação linguística regional ou a 

distinção entre o português do Brasil e de Portugal, nesse caso “a tese mais recorrente é 

a admissão de uma influência intensa do substrato indígena ou do africano. A principal 

divergência está na escolha de um ou outro” (CAMARA, 2004[1972]: 241). 

Ao tratar, nos estudos no presente, sobre a questão da norma da língua literária, 

Camara estabelece o ano de 1940, como o marco de um período de florescimento de 

ideias sobre a língua, propiciado pela criação das universidades no país. 

O estabelecimento do ensino universitário no Brasil permite uma melhor 

compreensão da língua como instrumento de comunicação. Há neste período o 

reconhecimento da legitimidade da língua coloquial em face da língua literária, 

fundamentada no ideal classicista, que nesse momento perde espaço. No entanto, 

Camara observa que, embora o percurso trilhado até o momento aponte esses novos 

olhares sobre a língua coloquial, ainda não se tem uma compreensão clara de que deve 

haver um não distanciamento necessário entre a norma da língua literária e a realidade 

da língua oral como forma de evitar que sejam criadas duas língua distintas. 

Em relação à proposta de unificação da ortografia entre Brasil e Portugal, 

Camara (2004[1972]: 243) pontua que, sob o ponto de vista da realidade brasileira, o 

sistema vigente ainda carece de muitas reformulações e que, a possibilidade de um 

sistema único pleno só será possível quando forem repensados certos parâmetros 



doutrinários, como a premissa de que deve existir uma forma gráfica que corresponda 

exatamente a uma forma fonológica. 

Em relação à teoria gramatical, Camara ressalta algumas tentativas esparsas de 

ampliar o modelo de análise lógica que persiste nos estudos do presente; e, em 

referência à gramática histórica aponta alguns ganhos decorrentes da implementação do 

ainda recente ensino universitário, como o aumento de número de obras destinadas a 

esse novo público, tal como a obra História da língua portuguesa (1952) de Serafim da 

Silva Neto (1917-1960), que o autor cita como “o grande progresso nesse âmbito” 

(2004[1972]: 244). 

O estudo histórico da língua ganha relevância nesse período ao ser considerado 

como o modelo a ser discutido no ensino universitário em detrimentos dos outros, é 

como afirma Camara (2004[1972]: 245), o estudo “exclusivamente merecedor de um 

tratamento universitário”. 

No âmbito da teoria gramatical descritiva sobressai ainda a obra Dificuldades da 

língua portuguesa (1930) de Said Ali, visto que também não houve avanços nesse 

campo nos estudos no presente. 

Como evidência da pouca evolução nas teorias de descrição gramatical, Camara 

(2004[1972]: 245) destaca a elaboração da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) 

sem o respaldo de uma fundamentação teórica gramatical coerente, que pudesse orientar 

a apresentação dos termos gramaticais e seus conceitos e que limita a elaboração de uma 

teoria satisfatória. 

Quanto à pesquisa filológica, Camara (2004[1972]: 246) vislumbra-a como uma 

tendência promissora, por considerar que nesse momento há uma melhor compreensão 

sobre o valor dos textos produzidos no passado, em que se observa, inclusive, o 

interesse por textos medievais e velhos códices, além do interesse dos autores pela 



elaboração de edições críticas de importantes obras da literatura nacional, orientadas por 

uma boa técnica filológica. 

Como propulsor da pesquisa filológica, Camara (2004[1972]: 247) cita o 

Instituto Nacional do Livro, pois, conforme suas palavras,  

o instituto patrocinou um grande número de edições críticas, 

particularmente de obras literárias brasileiras, e apoiou o trabalho de uma 

comissão para uma publicação modelar da obra de Machado de Assis, em 

que já saiu o Brás Cubas” (2004[1972]: 247), 

estimulando, assim, também a participação de editoras particulares nessa atividade. 

Com relação a essa intensa produção de edições críticas, cabe ressaltar a 

observação de Camara (2004[1972]: 247-248) a respeito das alterações na pontuação e 

ortografia dos textos, na tentativa de atualizá-los conforme o uso corrente, pois, segundo 

o autor, essas modificações podem infringir as intenções dos autores, ocasionando 

infidelidades aos textos, visto que, “a forma escrita tem muitas vezes implicações 

estilísticas e gramaticais, que a redução à ortografia atual suprime indevidamente” 

(CAMARA, 2004[1972]: 248). 

Na área de estudos fonéticos, Camara assinala que não houve avanços, 

prevalecendo a orientação fisiológica construída a partir dos estudos de Franco de Sá 

(2004[1972]: 248). Tal situação ocorreu devido à falta de investimento em infraestrutura 

e incentivos para a organização de um ensino especializado, pois, conforme retrata 

Camara (2004[1972]:249) a única universidade no país a investir na instrução teórica e 

treinamento dos estudantes foi a Universidade de Brasília, que contou com o apoio de 

foneticistas americanos, que desde 1959 no Brasil se dedicavam à pesquisa de nossas 

línguas indígenas. A criação do Laboratório de Fonética Experimental da Universidade 

da Bahia em 1950 deu-se, segundo Camara (2004[1972]: 248), como evento isolado em 

resposta ao clamor de Antenor Nascentes por laboratórios fonéticos no Brasil e que, 



todavia, foi levado à inutilização devido à ausência de técnicos aptos a operar os 

aparelhos. 

Como registro importante sobre avanços nos estudos fonéticos, Camara 

(2004[1972]: 249) assinala a publicação de sua tese de doutorado em Letras, em 1948, 

que 

esboçou uma rigorosa aplicação da estruturação dos sons vocais em 

“fonemas”, até então desconhecida para a língua portuguesa e só 

ensaiada, fora do seu território e sem nenhuma repercussão aí, por dois 

artigos nos Estados Unidos da América sobre os fonemas do português 

do Brasil (HALL 1943 apud CAMARA, 2004: 249). 

Finalizando este tópico, Camara (2004[1972]: 249) assinala que pouco se 

avançou na perspectiva funcional e estrutural dos estudos fonéticos nesse momento no 

Brasil, fato observável nas orientações sobre o vocalismo e o consonantismo do 

português da Nomenclatura Gramatical Brasileira, como por exemplo, nas 

considerações sobre as vogais, em que são apenas destacados os aspectos fisiológicos 

destes fonemas, sem fazer menção a elevação gradual da língua que é traço fundamental 

para a distinção destes fonemas. 

Ao abordar os estudos dialectológicos, Camara ressalta que este foi um período 

com muitos trabalhos dedicados à proposta de caracterização dos dialetos brasileiros, 

com alguns trabalhos evidenciando as características do português do Brasil em face do 

português europeu. 

Após a exposição do panorama dos estudos no presente e dos estudos no 

passado, Mattoso Camara expõe suas conclusões, em que faz considerações sobre os 

três tópicos inicialmente citados como cruciais para a problemática da língua portuguesa 

no Brasil: língua popular e língua literária, unidade da língua e o ensino da língua 

portuguesa no Brasil. 



Em referência às línguas popular e literária, Camara (2004[1972]: 251) propõe 

que elas sejam tratadas de formas diferentes, pois se realizam em contextos 

diferenciados que influem em suas construções e, em razão disto, chama atenção para 

necessidade do cuidado nas orientações da língua literária para que esta não esteja tão 

afastada da língua oral, de forma a criar uma ‘cisão linguística’. 

No entanto, ressalta Camara (2004[1972]: 253) que essa postura de aproximação 

da língua literária da língua oral é no Brasil ainda bastante delicada por existir um 

receio de que a língua portuguesa no Brasil se distancie tanto da língua europeia e afete 

a unidade da língua e que com isso crie uma cisão entre as duas nações de língua 

portuguesa, Brasil e Portugal, o que faz com que aqui se enfatize a norma literária, 

depreciando-se as diferenciações próprias da modalidade oral brasileira. No entanto, 

frisa o autor que a norma literária deve ter como parâmetro a realidade oral da língua a 

fim de estabelecer seus padrões em consonância ao que é empregado no cotidiano, 

evitando-se um sistema linguístico dual. 

Para finalizar, ao tratar da questão do ensino da língua portuguesa no Brasil, 

Camara (2004[1972]: 255-256) assinala que todas as questões que perpassam o 

estabelecimento de uma norma literária no Brasil ocorrem devido à precariedade desse 

ensino, que não dispõe de uma teoria gramatical adequada e emprega como alternativa 

uma gramática prescritiva e arbitrária que, por sua inconsistência, propicia o surgimento 

do modelo de “ensino sem gramática”, que se vê nas orientações oficiais do programa 

de português para o ensino secundário nas “Instruções” de 1942. 

Observado esse cenário negativo, no julgamento de Camara, o autor estabelece 

que “a teoria gramatical tem de ser a essência do ensino escolar da língua materna. Só 

ela é que dá a compreensão sincrônica do sistema, para possibilitar o manuseio seguro 



desse sistema no tipo de língua “adquirida”, que é a língua literária”. (CAMARA, 2004: 

256). 

Dessa forma, portanto, nota-se que para Mattoso Camara a elaboração de uma 

teoria gramatical é a ferramenta de mudança, e esta para o autor está a cargo do ensino 

universitário, “que tem que desenvolver as bases de uma teoria gramatical adequada 

para a língua portuguesa” (CAMARA, 2004[1972]: 256). 

2.3. Proposta de periodização de Eduardo Guimarães 

Eduardo Guimarães, em seu artigo “Sinopse dos estudos do português do Brasil: 

a gramatização brasileira” (1996),, para estabelecer a divisão dos períodos de estudos do 

português no Brasil, assinala que se pautará em critérios de caráter político e 

institucional. 

Ao produzir esse texto, Guimarães (1996: 127) tem como objetivo fazer uma 

abordagem histórica dos estudos sobre o português do Brasil, a partir do final do século 

XIX, para, em seguida, refletir sobre o movimento de gramatização
8
 do português no 

Brasil. Dessa forma, o autor propõe uma periodização de quatro períodos. 

Guimarães define como primeiro período o intervalo de tempo entre o ano de 

1500 e a primeira metade do século XIX, quando começam as reflexões sobre as 

diferenças no português do Brasil em comparação ao de Portugal, e destaca as 

discussões entre Pinheiro Chagas e José de Alencar, como também a de Carlos de Laet 

(1847-1827) e Camilo Castelo Branco (1825-1890)
9
. 

Como segundo período, Guimarães (1996: 128) define o intervalo de tempo que 

vai do início da segunda metade do século XIX até o final dos anos 30, caracterizando-o 

como um período em que ainda se promovem discussões sobre as especificidades do 
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português do Brasil, mas que traz alguns eventos representativos que sinalizam avanços 

para as reflexões sobre a língua que são: publicação em 1881 da Gramática portuguesa 

de Julio Ribeiro, fundação da Academia Brasileira de Letras, em 1897 e já no século 

XX, em continuidade aos avanços fundam-se as Faculdades de Letras no Brasil: 

Faculdades de Filosofia Ciências e Letras da USP, em 1937, e Faculdade Nacional de 

Letras da Universidade do Brasil, em 1939. 

O terceiro período é também bastante representativo para os estudos linguísticos 

no país e Guimarães data-o como sendo o fim dos anos 30 até meados da década de 60. 

Entre os avanços desse período, Guimarães destaca a obrigatoriedade da disciplina 

Linguística nos cursos de Letras, por determinação do Conselho Federal de Educação, 

no ano de 1965. 

E para finalizar, Guimarães (1996: 128) estabelece que o quarto período 

compreende a metade dos anos 60 até os dias de hoje. Caracterizando-o como o período, 

em que, após a determinação do Conselho Federal de Educação, todos os cursos Letras 

têm em sua grade curricular a disciplina Linguística, e no qual se realiza a 

implementação dos cursos de pós-graduação em Linguística em alguns centros 

universitários do país. 

Delineada a cronologia dos períodos históricos, portanto, Guimarães prossegue 

com maior detalhamento a apresentação de sua sinopse, caracterizando-a em cinco 

perspectivas: apresentação da produção de cada período e suas características; 

comentários sobre as produções dos períodos; interesses relativos à defesa da 

especificidade da língua portuguesa do Brasil e à defesa da unidade linguística entre 

Brasil e Portugal e conceito de gramatização de Auroux (2009[1992]). 

No que se refere às penúltima e antepenúltima reflexões, Guimarães não limita 

suas observações aos períodos históricos descritos como seguidores de uma ou outra 



orientação, mas parte da perspectiva de que “a historicidade não é o tempo, mas a 

produção de sentidos” (1996: 134), ou seja, um ou outro direcionamento pode estar 

presente em mais de um período histórico – cuja divisão está pautada nas datas e fatos 

históricos –, como também pode ocorrer de ambas as reflexões estarem presentes em 

um mesmo período. Dessa forma, Guimarães preocupa-se com os conceitos que 

subjazem as produções em cada período, pois como afirma o autor, “é claro que um 

mesmo gramático, lingüista, filólogo pode ter na sua obra, ou num mesmo texto, a 

presença dos dois recortes” (GUIMARÃES, 1996: 134). A partir desses dois recortes, 

Guimarães define dois outros recortes de análise que são avaliados em cada período 

histórico apresentado. São eles: estabelecer a distinção entre as produções com filiação 

a um aporte teórico bem definido e as produções sem um aporte teórico bem definido. 

Por último, o autor apresenta uma reflexão a respeito da gramatização brasileira 

na segunda metade do século XIX, que corresponde ao segundo período de sua 

periodização. É uma reflexão pautada no conceito de gramatização de Auroux 

(2009[1992]), que, no entanto, assinala Guimarães (1996: 137), no Brasil tem 

motivação diferente do que ocorreu na Europa. Aqui a gramatização configura-se como 

um movimento de emancipação do país em relação a Portugal e não de conquista e 

domínio como nos países europeus. De acordo com Guimarães, o segundo período está, 

então, dividido entre as produções com foco nas especificidades do português e as 

produções de teor purista, classicista. 

Vejamos as produções apresentadas por Guimarães, os períodos em que elas são 

inseridas e suas características: 

Guimarães (1996: 128) destaca que no primeiro período não há estudos sobre o 

português feitos no Brasil. No entanto, há algumas obras portuguesas que aqui já 

circulavam. Guimarães cita: Dicionário da língua portugueza de Antonio de Morais 



Silva (1789) e o Epitome da grammatica da língua portugueza (1813)
10

, publicado na 

segunda edição do dicionário. 

O autor sinaliza que após independência do Brasil, o país fica mais aberto à 

influência de outros países, antes restrita a do governo português, processo que segundo 

Guimarães (1996:128) se intensifica após o ano de 1850, com a proibição de tráfico 

negreiro no Brasil e que cria, portanto, um novo cenário político-econômico para o país, 

que inibe o crescimento da região nordeste e propicia o da região centro-sul. É um 

período em que o país fica receptivo a mudanças. 

Diante de um novo cenário de influências que se ver prosperar em solo 

brasileiro, no segundo período surgem questionamentos sobre o português do Brasil, 

que ora se apresenta sob a forma de identificação de uma cultura e ora sob a forma de 

críticas em relação às diferenças presentes no português do Brasil. Nesse cenário, 

Guimarães relata as discussões que ocorrem entre Pinheiro Chagas e José de Alencar, 

em que Pinheiro Chagas faz críticas aos neologismos e a certas construções gramaticais 

como o uso do artigo, omissão do ‘se’ reflexivo em certos verbos e a bastante discutida 

questão da colocação pronominal presente na obra Iracema de José de Alencar. José de 

Alencar mostrando desagrado às críticas elabora uma réplica a Chagas que é publicada 

na segunda edição da obra. Outra polêmica mencionada é entre Carlos de Laet e Camilo 

Castelo Branco, nos anos de 1879 e 1880. 

Entre as obras imersas nesse cenário de novas influências, Guimarães cita 

Vocabulário brasileiro para servir de complemento aos dicionários da língua 

portuguesa de Brás da Costa Rubim e Grammatica portugueza de Júlio Ribeiro. Para 

Guimarães (1996: 129), a publicação da obra de Júlio Ribeiro, que traz em seu prefácio 

da segunda edição (1884) a menção a influências de autores de outras nacionalidades, 
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marca o distanciamento da gramática do português da influência direta de Portugal, o 

que para o autor “deve ter sido o que levou A. Nascentes a considerar o trabalho de 

Júlio Ribeiro como iniciador do que ele chamou o período de gramatical, conforme sua 

periodização” (1996: 129). 

Complementando os nomes das obras desse período, Guimarães destaca como 

importante algumas gramáticas produzidas após a publicação das orientações do 

programa de Fausto Barreto para os exames preparatórios, em 1887. São, portanto, 

citadas como gramáticas que seguiram essas orientações, as gramáticas: Grammatica da 

Língua portugueza (1887) de Pacheco Silva e Lameira de Andrade e Grammatica 

Analytica (1887) de Maximino Maciel. 

A obra Estudos filológicos (1884) de João Ribeiro é mencionada como o 

primeiro ensaio de orientação filológica no Brasil. O Dicionário Brasileiro da língua 

portugueza (1888) de Antonio Joaquim de Macedo Soares e seu artigo “Estudos 

lexicográficos do português do Brasil” publicado na Revista Brasileira, em 1880, são 

destacados como obras que cumprem o papel de defesa da língua falada do Brasil e, a 

favor dessa ideia, Guimarães (1996: 130) ressalta a presença da adjetivação brasileiro 

no título do dicionário, que conforme pontua o autor, evidencia a intenção de Macedo 

explícita na sua obra sobre a necessidade de a escrita “se pautar pela língua falada do 

Brasil e não pela língua escrita de Portugal” (GUIMARÃES, 1996: 130). Em 

movimento contrário ao da valorização do português falado no Brasil, Guimarães cita 

Neologismos indispensáveis e barbarismos dispensáveis (1889) de Castro Lopes. 

Segundo Guimarães (1996: 130), nesse período, funda-se em 1897 a Academia 

Brasileira de Letras, órgão responsável pelo cuidado da cultura da língua e da literatura 

nacional, que participará da discussão dos acordos da unificação ortográfica de 1932 e 

1943. 



Também como produção desse período, Guimarães destaca o material produzido 

por Cândido de Figueiredo para a coluna “o que se não deve dizer”, no Jornal do 

Comércio, compilado e publicado, em 1903, nos quais Figueiredo coaduna-se a ideias 

puristas. Com posicionamentos contrários aos de Cândido de Figueiredo, Guimarães 

cita Mario Barreto e sua obra Estudos da língua portuguesa (1903), embora, mais 

adiante o autor se inclua “também, no conjunto de autores que defendem uma norma 

classicista para o Português no Brasil” (GUIMARÃES, 1996: 130). 

Entre as polêmicas discussões do período, Guimarães cita os desacordos entre 

Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro a respeito da redação do Código Civil, que 

culminou nas seguintes produções: “Ligeiras observações sobre as emendas do Dr. Rui 

Barbosa ao projeto do Código Civil” (1902), “Redação do projeto do Código Civil e a 

Réplica do Dr. Rui Barbosa” (1905) de Carneiro Ribeiro e “Parecer” (1902) e “Réplica” 

(1904) de Rui Barbosa. 

A Gramática expositiva (1907) de Eduardo Carlos Pereira é descrita como obra 

de forte influência da gramática filosófica e de grande circulação em todas as regiões do 

país, atendendo ao ensino secundário brasileiro. 

Dificuldades da língua portuguesa (1908) de Said Ali é “um trabalho descritivo 

sobre pontos importantes da língua portuguesa” (GUIMARÃES, 1996: 130). 

Na área de estudos dialetológicos, Guimarães apresenta as obras: Dialeto caipira 

(1920) de Amadeu Amaral, a qual considera um marco na produção dialetológica; 

Linguajar carioca (1922), Estudos filológicos (1939), Dicionário etimológico da língua 

portuguesa (1932) e Estudos filológicos (1939) de Antenor Nascentes, essa última 

apontada como uma obra que traz textos que abordam a temática do português no 

Brasil, como: “Independência Literária e Unidade da língua” e “A Filologia Portuguesa 



no Brasil”; e Lições de português (1923) de Sousa da Silveira, também citada por 

apresentar uma seção dedicada ao estudo dialetológico. 

Para Guimarães (1996: 131), o terceiro período inicia-se com a fundação das 

Faculdades de Letras, instituindo-se um espaço para discussão de assuntos sobre a 

linguagem, que nesse período, segundo o autor, centrava-se sobre as reflexões de um 

padrão literário e o ensino. 

Segundo Guimarães, são desse período o acordo ortográfico de 1943, que 

apresentava diferenças em relação ao de Portugal e que é modificado em 1971 e o 

documento “Denominação do idioma nacional do Brasil”, que define como Língua 

Portuguesa o nome a ser dado à língua falada no Brasil. 

As obras que Guimarães destaca nesse período têm como característica 

reconhecer a influência de outras línguas (africanas, indígenas) na formação do 

português do Brasil, considerando os fatos políticos e culturais pelos quais o país passou 

até a sua independência, privilegiando, dessa forma, as características do português 

falado aqui no Brasil. 

Segundo Guimarães (1996: 132), História da língua portuguesa (1952) de 

Serafim da Silva Neto é uma obra que promove a história da língua relacionada à 

história política e cultural do país, em que são observados os aspectos da implantação 

do português no Brasil e as influências do tupi no português popular do Brasil, que 

Silva Neto considera bastante diferente entre Brasil e Portugal, mas que, embora ressalte 

essas diferenças, reconhece a força unificadora da língua literária entre Brasil e 

Portugal. 

A formação histórica da língua portuguesa de Silveira Bueno integra esse 

período, segundo Guimarães (1996: 132), por apresentar um estudo sobre os dialetos no 

Brasil e suas influências indígenas e africanas, opondo-se ao posicionamento purista, o 



qual Silveira Bueno combate em um capítulo da obra, por considerar uma visão 

anticientífica. 

Ao citar Mattoso Camara, Guimarães o considera como um autor de trabalho de 

várias vertentes e com trabalhos sobre as línguas indígenas no Brasil, que, em sua obra 

Princípios de linguística geral (1941) e (1954) (2ª edição), deixa entrever a influência 

que recebe de Sapir. Estrutura da língua portuguesa (1970) é considerada por 

Guimarães como “seguramente a primeira gramática descritiva científica feita no 

Brasil” (1996: 132), que, segundo Guimarães, recebe influência de Saussure. 

No ano de 1958, Guimarães destaca a elaboração da “Nomenclatura Gramatical 

Brasileira” (NGB), que, embora “se reduz a ser uma organização terminológica sem 

teoria que a sustente adequadamente” (1996: 32), é seguida pelas gramáticas escolares 

que surgem posteriormente a sua publicação. 

Outra obra citada pelo autor, também em razão de sua abordagem dialetal, é o 

Atlas prévio dos falares baianos organizado por Nelson Rossi, que segundo Guimarães 

(1996 132), é publicado entre o anos de 1963 e 1965, sob as diretrizes da Geografia 

Linguística. 

As obras Uma política do idioma (1965), Língua portuguesa e realidade 

brasileira (1968) de Celso Cunha são citadas por serem obras nas quais o autor ressalta 

a importância da busca pela unidade da língua e a Gramática do português 

contemporâneo (1970) e sua versão modificada Nova Gramática da língua portuguesa 

também de Celso Cunha, - esta última elaborada em parceria com Lindley Cintra -, por 

serem gramáticas que adotaram a NGB. 

Por último, Guimarães (1996: 132) finaliza a descrição do terceiro período 

corroborando o pensamento de Mattoso Camara, que considera que, embora esse 



período se distancie do ideal classicista, nele o anseio por uma unidade da língua escrita 

ainda persiste. 

O quarto período é caracterizado por alguns atos políticos que repercutem nos 

estudos linguísticos da época. Entre os eventos citados por Guimarães estão a inserção 

da disciplina Linguística no currículo de todos os cursos de Letras do país, em 1965, por 

determinação do Conselho Federal de Educação e, em 1966 e 1971, respectivamente, a 

criação dos cursos de pós-graduação em Linguística da USP e o da Unicamp. 

Como se percebe na caracterização desse período, há nesse momento no país o 

desenvolvimento de diversas linhas de pesquisas, entre as quais, Guimarães (1996: 133) 

cita seis: 

a) Estudos gramaticais sob as perspectivas estrutural, funcional e gerativa, com muitos 

trabalhos dedicados ao estudo das especificidades do português do Brasil. 

b) Surge nesse período o estudo da semântica, que somente a partir desse período é 

entendida como disciplina e desenvolve-se continuamente, com trabalhos desenvolvidos 

sob diferentes perspectivas dos estudos semânticos (formal, enunciativo). 

c) Estudos sociolinguísticos, com produção de pesquisas com interesse na descrição das 

variantes regionais brasileiras e nas especificidades do português do Brasil. 

d) Estudos de Linguística Histórica, que se desenvolvem sob diversas orientações 

científicas: variação e mudança, gerativismo, enunciação e discursivo, visando tratar das 

particularidades do português do Brasil. 

e) Estudos de Análise do discurso, com foco na vertente francesa, com interesse no 

funcionamento dos discursos próprios do Brasil. Nessa linha de estudos aparecem 

também listados os estudos semióticos e da enunciação. 

f) Estudos de pragmática, análise da conversação e linguística textual, todos com foco 

na língua portuguesa do Brasil. 



Nota-se, portanto, que é recorrente nessas vertentes o interesse pelas 

especificidades do português do Brasil. 

Como obra desse período, Guimarães (1996: 133) somente destaca o Novo 

dicionário Aurélio (1975) de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, que como ressalta, 

embora não seja um trabalho desenvolvido em âmbito acadêmico, tornou-se o 

dicionário oficial do português do Brasil, visto que trabalhos lexicográficos eram quase 

inexistentes nos projetos acadêmicos no país nessa época. 

Sobre as características de cada período, Guimarães apresenta os seguintes 

comentários: 

É no segundo período que os estudiosos brasileiros despertam interesse pelo 

estudo do português e é quando se encontra uma significativa produção com foco no 

português do Brasil. Tal motivação acredita-se que tenha sido originada a partir da 

percepção de que em alguns aspectos gramaticais e léxicos do português do Brasil 

diferenciavam-no do português de Portugal. 

Do ponto de vista do escopo teórico-descritivo, vê-se em curso tanto um 

direcionamento de estudos em busca da legitimação do português do Brasil, quanto com 

foco na defesa da unidade da língua entre os dois países, no entanto, esta reflexão não 

fica restrita à esfera acadêmico-científica, mas perpassa também o aspecto político-

ideológico, que segundo Guimarães visa à “sustentação da independência brasileira 

relativamente a Portugal ou como, simplesmente, o estabelecimento da especificidade 

do Português do Brasil” (1996: 134). Entretanto, não deixa de aflorar nesse período o 

movimento purista, que define o padrão literário, como norma da gramática da língua. 

O significativo interesse pelo português do Brasil não fica restrito a esse período, 

mas está presente nos demais; conforme se observou na descrição de Guimarães; nota-

se que esse interesse vem aumentando de forma gradativa até que, no quarto período já 



é visto fortemente incorporado aos estudos acadêmicos, com centros de pesquisas nas 

universidades voltados para o estudo do português do Brasil. No entanto, ao considerar 

que os diferentes pontos de vista não ficam somente atrelados a uma época, como 

mencionado acima, Guimarães avança em uma análise de dois recortes, em que no 

primeiro busca apresentar o grupo que defende a especificidade do português do Brasil 

em relação ao de Portugal e, no segundo, de posicionamento purista, os que defendem a 

unidade linguística entre Brasil e Portugal. 

 São do primeiro recorte as obras Vocabulário brasileiro para servir de 

complemento aos dicionários da língua portuguesa de Brás da Costa Rubim, 

Dicionário Brasileiro da língua portugueza (1888) de Antonio Joaquim de Macedo 

Soares. Outros autores como Serafim da Silva Neto, Mattoso Camara e próprio Macedo 

Soares são citados por Guimarães por acrescentarem a esse recorte mais uma reflexão: a 

necessidade de que a língua escrita do Brasil tenha como parâmetro a língua falada 

pelos brasileiros. 

Como já mencionado nos recortes históricos, são obras desse movimento de 

defesa da especificidade da língua as gramáticas de Pacheco da Silva e Lameira de 

Andrade e a de Maximino Maciel, e, entre os estudos descritivos, as obras de João 

Ribeiro, Said Ali, Antenor Nascentes, Mattoso Camara, Serafim da Sousa Neto e 

Silveira Bueno, assim como os demais estudos recentes sobre o português do Brasil. 

E, finalizando, Guimarães (1996: 135) revela a necessidade de incluir nesse 

recorte a Nomenclatura Gramatical Brasileira (1958), que, segundo o autor, configura 

uma ação do governo em defesa da unificação da terminologia adotada nas gramáticas 

escolares brasileiras, que repercute positivamente na valorização do português do Brasil, 

junto a outro movimento, em que os gramáticos passam adotar em suas obras exemplos 

de autores brasileiros, inclusive, de autores contemporâneos. 



No segundo recorte, Guimarães cita as obras do início do século XX, que 

defendiam o modelo clássico, que, como destaca o autor, embora pareça nesse momento 

uma reflexão pouco sustentável, está ainda bastante presente, como se observa nas 

discussões sobre a unificação da ortografia, que recebe a atenção de instituições 

vultosas, como a Academia Brasileira de Letras. 

São apresentados também o terceiro e quarto recortes, nos quais são destacadas 

produções sem um embasamento teórico bem definido e outras com embasamento 

teórico bem definido, respectivamente. Guimarães considera como do terceiro recorte os 

trabalhos de Cândido de Figueiredo, João Ribeiro, Napoleão Mendes de Almeida e a 

NGB e, como do quarto recorte, as produções de Said Ali, Souza da Silveira, Antenor 

Nascentes, Serafim da Silva Neto, Mattoso Camara e estudos recentes da época 

vinculados às pesquisas de programas de pós-graduação. 

Como assinala Guimarães (1996: 136), a vinculação das produções a uma teoria 

é um processo que se inicia no final dos anos 30, - data em que o autor define como o 

início do terceiro período -, solidificando-se nos anos seguintes até que, no quarto 

período, se vê aprofundar o rigor das produções com as bases teórico-metodológicas. 

Como último aspecto de reflexão da sinopse proposta por Guimarães, o autor 

apresenta uma reflexão da produção gramatical brasileira, que ocorre a partir da 

segunda metade do século XIX, sob a perspectiva do conceito de gramatização de 

Auroux ([2009]1992). Para Guimarães (1996: 136), a gramatização de língua 

portuguesa configura-se como um processo de emancipação de Portugal. Os estudiosos 

não só estão atentos às características inerentes ao português do Brasil, como também 

buscam fomentar seus estudos pautados nas influências advindas de outros países, que 

não seja só de Portugal. 

 



2.4. Proposta de periodização de Ricardo Cavaliere 

Na proposta de periodização de Cavaliere, o autor apresenta inicialmente 

algumas considerações importantes sobre aspectos que devem ser considerados antes de 

se debruçar ao exercício desta atividade. 

Para Cavaliere, não há como proceder a uma proposta de periodização sobre a 

linguagem no Brasil pautada em critério único. O autor adota, portanto, uma proposta 

de periodização orientada pelas fontes teóricas, que estabelecem os direcionamentos dos 

estudos linguísticos, e pelas obras representativas dos momentos de ruptura. Tal 

orientação está fundamentada na seguinte opinião expressa pelo autor: “As fontes 

teóricas conferem unicidade e identidade ao período, ao passo que as publicações atuam 

como marcos históricos de sua vigência” (CAVALIERE, 2002: 108). 

Para dar início à proposta de periodização, Cavaliere põe em relevo alguns 

aspectos pertinentes à definição do que poderia ser considerado texto efetivamente 

brasileiro e, a fim de delinear este objeto, o autor propõe dois caminhos a seguir: o 

primeiro é a adoção do critério ratione loci, em que se considera texto brasileiro todas 

as publicações dentro das fronteiras nacionais, independente da autoria dos textos; e o 

critério ratione auctoris, em que se certifica como nacional os textos escritos por 

linguistas ou filólogos brasileiros, o que, entretanto, ainda não deixa entrever o que 

efetivamente poderia se considerar texto linguístico brasileiro. Considerando esta uma 

discussão bastante complexa, Cavaliere (2002: 109) assume, portanto, ‘uma solução ad 

hoc’ a fim de dar prosseguimento à proposta inicial do trabalho, que é a periodização, e 

considera como texto linguístico brasileiro aqueles que tratam de questões sobre 

Linguística Geral, Filologia, língua vernácula nacional ou língua não-oficial falada em 

território nacional. No que se refere à questão da nacionalidade dos textos, o autor julga 



ser mais conveniente defini-la pela conjugação dos critérios ratione loci e ratione 

auctoris. 

Observadas as questões que perpassam a elaboração de uma proposta de 

periodização dos estudos linguísticos no Brasil, Cavaliere apresenta em seu artigo seu 

quadro periódico, no qual adota para a identificação dos períodos “palavras-sintese”, 

que segundo o autor, são termos que fazem referência genérica ao momento em foco e 

podem variar segundo o gosto pessoal. (CAVALIERE, 2002: 108). 

Cavaliere propõe a divisão dos estudos linguísticos no Brasil em quatro 

períodos. São eles: período embrionário, período racionalista, período científico e 

período linguístico. Na ordem cronológica, considerados os critérios que pautaram esta 

divisão, como já mencionado acima, tem-se que o período embrionário é o que 

compreende o lapso temporal das origens até o ano de 1802; período racionalista, que 

vai de 1802 a 1881; período científico, de 1881 a 1941 e o período linguístico, datado 

de 1941 até os dias atuais. 

Vejamos, agora, a caracterização de cada período feita pelo autor: 

Tendo em vista estas primeiras considerações, Cavaliere estabelece como o 

marco inicial do primeiro período historiográfico a publicação da obra A arte de 

gramática da língua mais usada na costa do Brasil, de José de Anchieta (1990[1595]). 

Este período é denominado “embrionário”, termo que o autor pede emprestado a 

Antenor Nascentes, embora o lapso cronológico aqui considerado seja diferente. 

Cavaliere define como período embrionário o lapso que compreende o ano de 1595 e 

vai até 1802, com a publicação do Epitome da gramática portuguesa de Antônio de 

Morais Silva. 



Destaca o autor que este período é de produção esparsa e com pouco valor 

significativo para a expressão de um pensamento linguístico brasileiro
11

, 

entretanto, há de considerá-lo ao menos no que tange à formação 

intelectual dos que, efetivamente, a partir do século XIX, viriam construir 

as bases de nossa verdadeira identidade nos estudos sobre linguagem 

(CAVALIERE, 2002: 110). 

Ao tratar do período racionalista, Cavaliere estabelece como marco inicial deste 

período a publicação, em 1802, do Epitome da grammatica portugueza de Antônio de 

Morais Silva. Esta obra situa, segundo o autor, “uma nova vertente dos estudos 

gramaticais no Brasil com fulcro na tradição dos compêndios didáticos lusitanos, que, 

até, então, seguiam as bases da gramática latina aplicadas ao vernáculo” (CAVALIERE, 

2002: 110). 

Cabe aqui, acrescentar também como obra deste período a Arte de grammatica 

portugueza (1816) de Inácio Felizardo Fortes (? - 1856), primeira obra gramatical de 

autor brasileiro, publicada no Brasil, porém, com uma ressalva, como declara Cavaliere 

em seu recente estudo: 

a gramática de Inácio Felizardo Fortes goza de pioneirismo cronológico, 

já que efetivamente é a primeira de autor brasileiro que se publicou no 

Brasil, mas do ponto de vista conceptual apenas expressa uma linhagem 

de continuidade paradigmática herdada aos compêndios congêneres antes 

publicados em Portugal (CAVALIERE, 2014: 50). 

Para Cavaliere, o período racionalista é o momento mais uniforme e coeso da 

produção gramatical no Brasil, com um objeto de estudo bem definido: ensino da língua 

literária, o que denota o compromisso com o ensino da norma, que nesse momento 

ainda não privilegia o português brasileiro. Tal modelo é criticado por Cavaliere (2002: 

                                                           
11

 O período, a rigor, apresenta as gramáticas missionárias (ANCHIETA, 1595[1990]; FIGUEIRA, 1687; 

MAMIAMI, 1699), textos sobre línguas africanas (DIAS, 1697; PEIXOTO, 1731 E 1741), a par de textos 

avulsos sobre ensino do português (PORTELLA, 1738) 



110), que avalia nossas gramáticas como compêndios que se limitam a resumir ou 

copiar as regras dos compêndios lusitanos. 

Entre os autores cujas obras destacaram-se nesse período, Cavaliere cita os 

nomes dos maranhenses Gonçalves Dias (1823-1864), Odorico Mendes (1799-1864) e 

Francisco Sotero dos Reis (1800-1871), referenciados como ‘notável presença’, entre 

outros autores como Charles Grivet (1816-1876). 

Nota-se, portanto, que o período racionalista é de grande contribuição à história 

da gramaticografia no Brasil, pois, é nele que se estabelece “o primeiro modelo de 

produção gramatical que perdurou por mais de uma geração de estudiosos da língua 

vernácula” (CAVALIERE, 2002: 110). 

Cavaliere destaca como obra de qualidade do período a Grammatica Portugueza 

(1871[1866]) de Francisco Sotero dos Reis, publicada em 1866, na qual, segundo o 

autor, estão presentes conceitos bastante atuais em relação ao que despontava nos 

grandes centros europeus, e que se deixam entrever na elaboração do compêndio, que 

apresenta sua sinopse gramatical dividida nas quatro partes: etimologia, sintaxe, 

ortografia e prosódia; estabelece a teoria sintática pautada no tripé sujeito-verbo-atributo 

e adota os conceitos de verbos substantivos versus verbos adjetivos, que para Cavaliere 

“revela, face às fontes diretas, sensível influência da descrição lingüística herdada à 

Grammaire de Port Royal” (2002: 110). 

O período científico é descrito como o momento de novas influências nos 

estudos da língua. São fortes influências teóricas desse período os recentes estudos 

sobre o evolucionismo linguístico, que como salienta Cavaliere (2002: 111) 

despontavam na Europa no início do século XIX e só chegam ao Brasil no início dos 

dois últimos decênios do século; atraso, que segundo o autor, relaciona-se à forte 

tendência normativa predominante no período racionalista. Neste período, evidenciam-



se no Brasil os estudos histórico-comparativos, que imprimem “um novo olhar sobre a 

gramática, em que o objeto, o fato gramatical, deixa de ser contemplado para ser 

analisado” (CAVALIERE, 2002: 111). 

A obra Grammatica portugueza de Julio Ribeiro de 1881 é citada como o marco 

inicial desse período, que o autor divide em duas fases: fase fundadora e fase legatária. 

Cavaliere estabelece como fase fundadora o período que vai de 1881 ao primeiro 

decênio do século XX, em que predomina o ‘estudo anatômico da palavra’ e um 

compromisso com a descrição do português contemporâneo, embora estivessem 

presentes muitas descrições etimológicas nos compêndios gramaticais. Na fase 

legatária, Cavaliere observa que os pesquisadores adotam um novo olhar sobre os 

estudos linguísticos, com o predomínio das seguintes ações: investiga-se a língua 

vernácula, dando ênfase à pesquisa etimológica; privilegia-se o uso de corpus literário; 

e focalizam-se as idiossincrasias do português a fim de se estabelecer as formas mais 

aceitáveis do uso em face das formas empregadas nos textos literários. 

O período linguístico é também caracterizado como um momento de mudanças, 

que, no Brasil, são marcadas por influências de atos políticos que configuram um novo 

cenário para os cursos de Letras. O autor estabelece, então, que este é um período de 

significativa mudança nos estudos linguísticos no país, pois, é nesse momento que 

acontece a inclusão da disciplina Linguística no curso de Letras na Universidade do 

Distrito Federal e vê-se priorizar o estudo da teoria linguística em si mesmo, dissociado 

do fato gramatical. É a consolidação da disciplina como ciência autônoma e 

desvinculada do compromisso didático. 

Esse período tem como obra emblemática os Princípios de linguística geral de 

Joaquim Mattoso Camara Jr. (1904 - 1970), que veio a lume em 1941, assinalada por 



Cavaliere como “a mais importante obra teórica sobre a linguagem escrita no Brasil em 

todo século XX” (2002: 115). 

Na descrição do período linguístico, Cavaliere propõe, assim como fez na 

caracterização do período científico, uma divisão do período em duas fases: fase 

estruturalista e fase diversificada. A fase estruturalista é definida pelas intensas 

produções acadêmicas comprometidas com a teoria linguística até os anos de 1970, 

quando diante de uma nova possibilidade de abordagem da língua, que absorve a língua 

oral como objeto de estudo, dá-se início a uma nova fase a que o autor denominou de 

diversificada. 

Cavaliere define a fase diversificada como um momento em que impera a 

multiplicidade de linhas teóricas no âmbito dos estudos linguísticos, todas com o 

reconhecimento da Universidade, em que os pesquisadores distanciam seus olhares 

sobre as gramáticas direcionando-os para a língua em uso pelo falante. 

Finalizando seu texto, Cavaliere salienta: “ao tratar dessa fase diversificada, 

acometem-me as dificuldades próprias de quem visa fazer a história de seu tempo, o 

que, do ponto de vista epistemológico, haver-se-á mesmo de considerar impossível” 

(2002: 118), em que o autor destaca a importância de se ressaltar a dificuldade em se 

reportar ao tempo em que está inserido, pois, fazê-lo de forma que possa assinalar as 

conjecturas sociais, políticas e culturais que influenciam as formas do saber de maneira 

isenta já não é possível diante da proximidade dos fatos.  



3 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO BRASIL NO SÉCULO XIX 

Nesse capítulo, busca-se apresentar o contexto sócio-histórico do Brasil, no 

século XIX. Entretanto, convém que antes nos reportemos às ações políticas que 

perpassaram o século XVIII em Portugal, por serem medidas que naquele momento se 

estendiam ao Brasil-Colônia e influenciavam a nossa formação cultural. Ter um olhar 

sobre Portugal também permite-se compreender com mais clareza a Gramática 

filosófica (1822) de Soares Barbosa, produzida naquele século, e as razões pelas quais a 

obra ganha notoriedade naquele cenário. 

Segundo Zanon & Faccina (2004: 75), na primeira metade do século XVIII, 

Portugal vive ainda o sob o regime do absolutismo, com forte influência do poder da 

igreja. As autoras destacam que, nesse período, o poder econômico e político 

concentram-se nas mãos do clero e da nobreza e que a fé é um elemento de dominação, 

sob o qual todas as ações do governo são justificadas. 

Desse modo, a burguesia, à mercê da atuação do Estado, mobiliza-se para ter 

participação mais ativa na política de governo. Ressalta-se que, nesse momento, “era 

preciso pensar novas leis que atendessem aos interesses dessa classe, quer na economia, 

quer no plano político-jurídico” (ZANON; FACCINA, 2004: 75-76). Almeja-se, 

portanto, uma nova forma de governo na qual a burguesia tenha direitos e garantias e 

sinaliza-se também uma preocupação com o sistema educacional, como elemento 

importante para a formação intelectual do povo, que mais esclarecido, torna-se mais 

consciente de seus direitos. 

Como destacam as autoras, na conjuntura europeia da época não havia direitos 

estabelecidos em lei, os direitos eram concedidos arbitrariamente por aqueles que 

detinham o poder, imperava o despotismo. Então, ansiando liberdade, segurança e 



participação mais ativa na sociedade, os pensadores da segunda metade do século 

reuniram-se formando um movimento com a finalidade de analisar a sociedade sob um 

novo prisma, o da racionalidade, com o objetivo de rever uma dinâmica de Estado que 

privilegiava apenas uma minoria bastante restrita. 

A primazia do rei sob a justificativa de que sua autoridade era de origem divina 

era um conceito naquele momento bastante questionável. Dessa forma, como nesse 

período para cada fenômeno não explicado buscava-se na fé a resposta. 

O Iluminismo volta-se assim contra toda autoridade que não esteja 

submetida à razão e à experiência, que não possa justificar-se 

racionalmente, que recorra ao medo, à superstição, à força, à submissão. 

O pensamento deve ser autônomo, não tutelado (MARCONDES, 2008: 

208). 

Os intelectuais da época  

usam a pena como arma, para atacar preconceitos e privilégios, para 

denunciar intolerância e injustiça, mas, ao mesmo tempo, delineiam um 

novo panorama do saber reformulado sobre bases empíricas e científicas 

e que se torna fundamental para a sociedade da época (ZANON; 

FACCINA: 76). 

Segundo Zanon & Faccina (2004: 79), é em razão de alguns acontecimentos, 

como o estado de saúde de D. João V, que ocorrem algumas mudanças na estrutura 

política de Portugal, a começar pela assunção do trono por D. José I. O monarca, que 

ficou conhecido como “o reformador”, com o propósito de modernizar o país “atrasado 

em relação às duas grandes potências européias, França e Inglaterra” (ZANON; 

FACCINA, 2004: 79), e ao mesmo tempo preservar o regime absolutista, busca montar 

uma equipe ministerial para assessorá-lo. 



Ao assumir o trono em 1750, D. José I nomeia Sebastião José de Carvalho e 

Melo, o Marquês de Pombal, para o cargo de primeiro ministro, a fim de que novas 

atitudes políticas fossem adotadas para a prevalência do regime totalitário ameaçado 

pelo poder econômico e de evangelização do clero. A partir desse ato dá-se início a uma 

política de governo com base no pensamento iluminista, estabelecendo a educação 

como instrumento de mudanças. 

A reforma pombalina é uma “crítica radical do ensino jesuítico e dos seus 

procedimentos, baseados na filosofia aristotélica, no comentário textual, na disputatio 

entendida como simples exercício mecânico de habilidade lógico-formal e numa 

casuística arbitrária e probabilística” (COUTO, 2012: 13). 

Sob a perspectiva do iluminismo não era cabível a concepção de ensino 

vinculado ao privilégio de uma classe e sim de direito de todos e desvinculado da 

religião. Daí vem a política de combate ao ensino jesuítico. 

Algumas sugestões começam a ser apresentadas para modificação do 

ensino, no Século das Luzes: passar o ensino para responsabilidade do 

Estado; obrigatoriedade e gratuidade do ensino elementar; ênfase nas 

línguas vernáculas, em detrimento do latim; orientação concreta e prática 

voltada para o estudo das ciências, técnicas e ofícios (ZANON; 

FACCINA, 2004: 77). 

Nessa perspectiva, as mudanças ocorrem em etapas. Visando à educação como 

instrumento de mudanças, D. José I, com a determinação dos Diretórios de 1757 e de 

1758 torna obrigatório o uso da língua portuguesa para aqueles já nela instruídos, assim 

como proíbe a esses o uso da língua geral e das línguas indígenas. O primeiro Diretório, 

como cita Elia (2003), destinava-se aos estados do Pará e do Maranhão e o segundo 

ampliava a medida a todo território nacional, abolido em 1798, no reinado de D. Maria 

I. 



O intento dessas ações era o domínio dos índios pela língua, como forma de 

garantir a segurança do território nacional ameaçada por invasões estrangeiras e 

consolidar o império, ameaçado pela forte presença dos jesuítas na evangelização do 

povo. 

Em 28 de junho de 1759, Pombal promulga o Alvará Régio que determina a 

expulsão dos jesuítas de todo o território português. Essa é uma medida de fundamento 

político, cuja intenção é a de centralizar o poder, e se estende a todas as colônias, o que 

incluiu o Brasil. 

As ideias iluministas são bem recebidas pelo governo, pois permite ao homem 

perceber que suas ações podem ser geridas e fundadas na razão, afastando a supremacia 

do pensamento teocêntrico sob a forma de agir, o que põe sob questionamento o poder 

do clero. A submissão a esses novos ideais era conveniente à política absolutista da 

aristocracia. Dessa forma, sob essa nova perspectiva, outras decisões são tomadas por 

Pombal, de forma a consolidar as ideias e ideais iluministas: outorga do alvará régio de 

1770 e a reforma dos estudos superiores. 

Assim, destaca-se que, 

Foi no século XVIII que se atrelou a ciência ao progresso da 

humanidade, e que se criou as condições intelectuais para pensar que o 

progresso na história seria alcançado através da independência e 

interação de fatos e valores (GAUER, 2011: 147). 

A aristocracia temia a sobreposição da igreja em relação ao Estado sob a 

alegação de que a Companhia de Jesus já ocupava mais funções e atribuições políticas 

do que religiosas, adquirindo um estatuto quase de Estado. 

Na visão dos reformadores, a ciência teve um sentido, o de solucionar os 

problemas humanos, de transformar a história da civilização portuguesa; 



nessa civilização estavam incluídas as colônias onde o Brasil se insere 

(GAUER, 2011: 150). 

O Alvará Régio de 1759 põe fim, portanto, ao impasse que os jesuítas 

representavam para as decisões de um governo absolutista, visto que eles detinham o 

domínio dos povos através de suas atividades de evangelização e eram detentores de 

amplo conhecimento humanista. O alvará é, portanto, uma ação com o objetivo de 

conter a atuação desta congregação. (Cf. Elia 98). 

Conforme hoje se acata pacificamente, “do ponto de vista educacional, foram 

desastrosas as consequências de tal expulsão” (ELIA, 2003: 99), para o Brasil, pois a 

reestruturação do ensino pós-jesuítico não ocorreu de forma homogênea em todo seu 

território. “Coube ao Norte e Nordeste a elaboração dos primeiros textos de orientação 

para o ensino elementar” (FÁVERO, 2007: 128), daí o destaque ao grupo maranhense 

no processo de gramatização no Brasil. 

O Alvará Régio de 1759 não só extingue as escolas jesuíticas, mas apresenta 

uma proposta de ensino em substituição ao sistema de ensino jesuítico; criam-se as 

aulas régias de latim, grego e retórica, que, no entanto, só são realizadas em 1772 com a 

reforma da universidade e não foram suficientes para suprir as lacunas deixadas pela 

extinção das escolas da companhia dos inacianos. 

O Iluminismo em Portugal se vê imbuído do resgate de um país em decadência, 

afetado por um terremoto. “A ideia da decadência, por sua vez, pauta a reflexão sobre o 

país e sobre a própria acepção de nacionalidade” (BOTO, 2011: 159); 

3.1. O Alvará Régio de 28 de junho de 1759 

O Alvará Régio de 1759 determina a proibição da utilização de qualquer outro 

material didático que não seja o Novo método de gramática latina (1752) da 



Congregação do Oratório. Segundo (FÁVERO, 1996: 76), adoção deste novo método é 

a representação da nova mentalidade que se almeja alcançar no projeto de renovação 

pedagógica de Pombal, que teve como ápice a reforma dos estudos superiores em 6 de 

novembro de 1772. 

Entende-se que a educação neste momento é de responsabilidade do Estado e a 

nova metodologia de ensino adotada propõe a prevalência do ensino da língua 

portuguesa em relação ao da língua latina, como forma de garantir que um processo de 

ensino-aprendizagem mais acessível a todos os estudantes. 

A institucionalização do ensino do português e a escolarização de sua 

gramática, concretizadas com a reforma decretada por Pombal em 

meados do século XVIII (1759) e que vieram a coroar um movimento 

deflagrado desde a época de Roboredo, é na opinião de estudiosos 

patrícios, o grande divisor de águas na história de língua portuguesa e de 

sua cultura (RANAURO, 2015: 45). 

Novas medidas, portanto, são adotadas no ensino. Segundo Zanon & Faccina 

(2004: 77), o ensino elementar torna-se obrigatório e gratuito e de responsabilidade do 

Estado; deveria se priorizar o ensino das línguas vernáculas, com orientação concreta e 

prática, direcionado para os estudos das ciências, técnicas e ofícios. No entanto, como 

destacam as autoras, a não aceitação de todas as propostas conduz o ensino a um 

sistema dual, que visa a dois públicos distintos: o povo e a burguesia. 

Em 1770, a educação passa por novas modificações, a começar pela a 

promulgação do Alvará Régio de 30 de setembro que oficializa a primazia do ensino de 

língua portuguesa sobre a língua latina e a reforma da universidade, em 1772. 

Com a reforma da universidade, propunha-se a renovação do projeto pedagógico 

do ensino. Segundo Elia (2003: 99), a reforma da universidade é uma medida contra a 

pedagogia da escolástica, instituída pela Ratio Studiorum (1576), que fundamentada nos 



ideais iluministas da razão, visava a um ensino de vertente mais científica do que 

humanista ou literária. É nessa perspectiva, inspirada nos princípios lógicos da 

Gramática de Port Royal, que Soares Barbosa escreve sua gramática e rompe com o 

modelo latino. 

O papel da Universidade, na visão dos reformadores portugueses, era o 

de promover aquilo que se constituía como eixo central do debate 

político da época: o progresso do Estado. A Universidade foi pensada 

pelos reformadores como uma instituição que deveria desempenhar um 

papel histórico o qual ia além dos limites burocráticos, o que a deslocava 

da condição meramente contemplativa para uma ação transformadora, 

funcionando como um “laboratório” que pudesse propor à sociedade a 

consciência do que ela era e do que poderia vir a ser (GAUER, 2011: 

152). 

Havia, nesse sentido, a perspectiva de que “a ciência traria o progresso e a cura 

dos males da sociedade” (GAUER, 2011: 153), que segundo Gauer já era uma crença 

presente no Compendio histórico, pois esse documento, “os Estatutos pombalinos, além 

de toda a documentação produzida na época retratam a lógica moderna do progresso 

estruturado na ciência” (GAUER, 2011: 155). 

3.2. O Alvará Régio de 30 de setembro de 1770 

Segundo Couto (2012), Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 

Pombal, foi o “representante mais notável de uma série de reformadores que, no 

Portugal do século XVIII, questionaram muitos princípios ideológicos e culturais em 

que assentava a sociedade da época” (COUTO, 2012: 13). 

Em 1759, o Marquês expulsa os jesuítas do território português e em 1770 

promulga o Alvará de 30 de setembro, que institui o ensino prévio da língua portuguesa, 

em um período de até seis meses, ao ensino da língua latina nas escolas oficiais do reino 



e determina a adoção da Arte da grammatica da língua portugueza (1770) de Antônio 

José dos Reis Lobato (1721?-1804?) para o ensino da língua portuguesa, obra que foi 

amplamente utilizada no Brasil, que, com a instalação da Impressão Régia, veio a ser a 

primeira gramática impressa em solo brasileiro. É nesse contexto de crises e reflexões e 

de implantação do ensino da gramática portuguesa que Jerônimo Soares Barbosa 

escreve sua gramática fundamentada nos princípios lógicos. 

Soares Barbosa é considerado o principal representante do movimento. 

Sua gramática filosófica da língua portuguesa (Grammatica Philosophica 

Da Lingua Portugueza, Ou Principios Da Grammatica Geral Applicados 

à Nossa Linguagem) é uma gramática de fundamentos lógicos. Apesar de 

todas as edições datarem do século XIX, A GFLP é notadamente 

setecentista, estava imbuída do espírito filosófico do séc. XVIII, com 

base na Gramática de Port Royal (1660) (RANAURO, 2015: 46). 

ou seja, abarca a preocupação pedagógica do iluminismo português e rompe com a 

tradição gramatical até então vigente, adotando-se para o estudo das línguas os critérios 

filosóficos que parte da ideia do método para explicá-las. 

Como já observado, o clero tinha uma forte presença no ensino do império e 

“sua influência se fazia sentir ainda no ensino primário, secundário e superior 

ministrado praticamente só pelos jesuítas” (FÁVERO, 1996: 58). No entanto, segundo 

Fávero (2012), o ensino jesuítico estava estagnado, porque, não absorvia as influências 

francesas em evidência naquele momento e, por isso, eram responsabilizados pelo 

atraso no ensino, ao não propiciar seu contato com a cultura. 

Como forma de atestar a ineficiência do ensino jesuítico, portanto, dois 

documentos são produzidos: Dedução cronológica e analítica (1765) e Compêndio 

histórico do Estado da Universidade de Coimbra no tempo da invasão dos 

denominados jesuítas e dos estragos feitos nas ciências, nos professores, e diretores 



que a regiam pelas maquinações e publicações de novos estatutos por eles fabricados 

(1772). Segundo Fávero, esses “são alguns dos documentos oficiais que procuram 

atribuir aos membros da Companhia de Jesus a culpa pela decadência do ensino do 

país” (FÁVERO, 1996: 64), já preconizados na obra de Verney. 

O Verdadeiro método de estudar parte da constatação do atraso 

português perante o avanço das ciências naquele século que pretendia 

espraiar as luzes, fornecendo, em função de tal diagnóstico, sugestões 

para o estabelecimento de um programa curricular, político e 

metodológico capaz de lutar contra tal estagnação no âmbito da cultura. 

(BOTO, 2011: 165). 

Conforme descrição da autora, o primeiro trata das deficiências do ensino 

secundário e o segundo relata a situação da universidade antes da Reforma Pombalina 

dos Estatutos, sinalizando sob os aspectos pedagógicos e culturais quais os prejuízos da 

orientação jesuítica, no que se refere às “ciências maiores”: teologia, leis e cânones e 

medicina, nas quais foram privilegiados certos conteúdos em detrimento de outros 

conteúdos fundadores. 

3.3. A Educação no Brasil-Colônia 

No Brasil, a educação está sob as orientações do ensino jesuítico desde o início 

de sua organização até o ano de 1759, quando os jesuítas são expulsos. Após esse 

período, quando desfeita a estrutura do ensino jesuítico, o país passa por um período de 

estagnação no sistema educacional, “pois não há, de imediato, a substituição por outra 

organização escolar” (ZANON; FACCINA, 2004: 81). 

Segundo Zanon & Faccina (2004: 81), não há nesse momento investimento 

português na educação no Brasil, esse investimento só ocorrerá 13 anos mais tarde, 

pois, a preocupação com o Brasil visava exclusivamente a interesses comerciais 



rentáveis como a exploração de jazidas de ouro, prata, brilhantes e outros produtos 

naturais, e “por ser o Brasil a Colônia que mais deu lucro à Portugal, nessa época” 

(ZANON; FACCINA: 2004: 84) mereceu alguns investimentos de ordem 

administrativa. 

Nesse contexto, portanto, a educação era voltada apenas para a classe nobre, 

com a intenção de se formar pessoas capacitadas para suprir uma demanda recente por 

gestores, pessoas formadas para ocupar os cargos administrativos do governo. Ainda 

que o ensino estivesse voltado para essa parcela da sociedade, a grande maioria destas 

pessoas optava por concluir seus estudos nas universidades europeias. 

Esses brasileiros, egressos de Coimbra, introduziram no Brasil o projeto 

pombalino, o qual deveria proporcionar a ampliação da história tal como 

fora programado e delineado com a precisão da ciência e da técnica da 

época (GAUER, 2011: 152). 

Esse panorama da educação que se vê refletir nas colônias não faz, porém, com 

que a política de ensino adotada deixe de ser gerida sob a perspectiva da política 

colonizadora, que tem como foco principal os interesses do colonizador, reafirmando a 

educação como ato político. 

A história do ensino da Língua Portuguesa no século XVIII, inserida na 

realidade social, política, econômica e cultural da sociedade portuguesa 

de então, propicia-nos o atendimento dos objetivos que levam estudiosos 

da época como Verney, Reis Lobato, dentre outros, a dar novos rumos às 

questões metodológicas de ensino em Portugal, com enormes reflexos 

para o Brasil, muito embora o processo de ensino estivesse muito aquém 

das reais necessidades da população brasileira; aliás, não se pensava na 

população, e, sim, numa elite, que deveria se preparar para estar apta a 

ajudar a manter o status quo (ZANON; FACCINA, 2004: 84-85). 



Conforme observa Fávero, “fica claro, porém, que até as reformas introduzidas 

por Pombal, o ensino se caracterizava pelos interesses religiosos e não pelos da 

sociedade civil” (2000b: 93). 

Nota-se, portanto, que, no século setecentista, apesar de a educação ser um dos 

pilares do movimento Iluminista, a reforma dos estudos menores, no Brasil, traz 

prejuízos à colônia, pois, a educação ainda era privilégio de poucos. Por outro lado, são 

muitos os ganhos nessa área; a educação dissocia-se da religião e fundamenta-se na 

razão; a ciência está orientada para os valores sociais e civis e assume um 

posicionamento crítico frente às tradições, instituições e crenças e o ensino volta-se para 

os fins práticos da vida cotidiana. O cerne da educação passa a ser formar cidadãos para 

a vida, com discernimento para agir criticamente diante de novas situações em sua vida. 

Toma corpo um novo sistema educativo teoricamente mais livre, 

socialmente mais ativo, praticamente mais articulado e eficaz, construído 

segundo modelos ideais novos (burgueses: dar vida a um sujeito-

indivíduo e recolocá-lo, construtiva e ao mesmo tempo criticamente, na 

sociedade) e orientado sobretudo para fins sociais e civis (ZANON; 

FACCINA, 2004: 89). 

A educação no Brasil colonial está, portanto, dividida em quatro fases, assim 

estabelecidas por Saviani (2011): a primeira, de 1549, com a chegada dos primeiros 

jesuítas a 1570, com a morte do Pe. Manuel de Nóbrega; a segunda fase, de 1570 a 

1759, a terceira fase, chamada de período pombalina, de 1759 a 1808, e a quarta fase, 

denominada período joanino, de 1808, com a chegada de D. João I ao Brasil até a 

independência política do Brasil em 1822. 

Para o autor, a segunda fase corresponde ao período de consolidação da 

educação jesuítica, centrada na Ratio Studiorum, considerado um documento 

universalista e elitista. 



Universalista porque se tratava de um plano adotado indistintamente por 

todos os jesuítas, qualquer que fosse o lugar onde estivessem. Elitista 

porque acabou se destinando aos filhos de colonos e excluindo os 

indígenas, com o que os colégios jesuítas se converteram no instrumento 

de formação da elite colonial (SAVIANI, 2011: 126-127). 

A terceira fase corresponde ao período das intervenções políticas na educação 

propostas por Pombal, e a quarta fase, ao período em que o Brasil é o abrigo da sede do 

governo imperial, em razão dos embates políticos entre França e Inglaterra. 

No início do século XIX, a chegada da corte ao Rio de Janeiro promove muitos 

avanços na estrutura no país. O estabelecimento da sede do reinado português na cidade 

requer que seja feito um investimento na infraestrutura física e política do país, como 

condições essenciais para sua administração. São criados, então, diversos cursos a fim 

de que houvesse pessoas qualificadas e aptas para assumir cargos políticos e para o 

exercício de atividades que a estrutura de um governo e de corte demandaria. 

Do ponto de vista educacional, a transformação do Brasil em sede do 

império português teve como resultado a criação de cursos superiores, 

antes vetados pela política metropolitana. Surgiram, assim, os cursos de 

engenharia da Academia Real da Marinha (1808) e da Academia Real 

Militar (1810), o Curso de Cirurgia da Bahia (1808), de Cirurgia e 

Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de Medicina (1809), também no Rio 

de Janeiro, de Economia (1808), de Agricultura (1812), de Química 

(química industrial, geologia e mineralogia), em 1817, e o Curso de 

Desenho Técnico (1818) (SAVIANI, 2011: 128-129). 

Nesse momento, a organização do ensino passa também por outras 

modificações. Dividido nos três eixos: primário, secundário e superior, o ensino 

primário fica restrito às aulas de ler e escrever, com o acréscimo de algumas disciplinas; 



o secundário continua sendo oferecido no formato das aulas régias, no entanto, com 

divisão em disciplinas em alguns estados do país. 

Com a outorga da primeira constituição do país, em 1824, anuncia-se a ideia de 

um sistema nacional de educação, que mantinha a organização do ensino nos três eixos 

citados. Entretanto, essa medida não se realizou de forma imediata. Tal mudança 

necessitava de uma estrutura organizacional que o país não possuía naquele momento. 

O Brasil carecia de espaços físicos e de professores formados para expandir sua rede de 

ensino, desse modo, devido a essas intempéries, utiliza-se como medida paliativa a 

adoção do método lancasteriano, em que o aluno com maior domínio de conhecimento é 

responsável por auxiliar os que estão menos adiantados em relação a ele. 

O ato adicional à Constituição, em 1834, confere maior autonomia às províncias 

na gerência de seu próprio sistema de ensino, reservando ao governo central o controle 

do ensino superior e no município da corte. Diante da descentralização do sistema de 

ensino nacional, nota-se no município da corte a precariedade de seu ensino secundário, 

que desperta a necessidade da criação do Colégio de Pedro II. Funda-se, “o Colégio 

Pedro II, em 1838, destinado não só a preparar candidatos às escolas superiores, mas 

também a nortear as demais escolas públicas e particulares do país” (FÁVERO, 2000: 

185). 

O colégio de Pedro II “representou a primeira iniciativa do Governo Imperial de 

estabelecer o ensino secundário público, no Município da Corte, bem como de adotar 

um plano de estudos integral, estruturado em níveis e séries” (VECCHIA, 2011: 83); 

Dessa forma, tornou-se instituição de ingresso obrigatório para aqueles que almejavam 

o curso superior, visto que, as instituições superiores assim determinavam, 

caracterizando-o como instituição preparatória ao ingresso nestes cursos. 



A década de 1850 é, segundo Ghiraldelli Jr. (2006), um marco na estrutura do 

sistema educacional brasileiro, pois, algumas decisões políticas são promulgadas com o 

fim de se construir um bom e melhor sistema educacional. Nesse propósito, o autor 

destaca, em 1854, a criação da Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária do 

município da Corte, instituição responsável por regulamentar e supervisionar todas as 

instituições de ensino e as instâncias que constituíam a estrutura de ensino da corte. 

Dessa maneira, a Inspetoria se torna responsável por estabelecer normas para 

capacitação de professores, definir orientações para o ensino e por reformular os 

estatutos dos colégios. 

No entanto, o sistema educacional brasileiro no império ainda é pouco 

desenvolvido. Nos estudos superiores, os jovens ficavam restritos a poucas opções 

como as Faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda, os cursos de cirurgia na Bahia 

e no Rio de Janeiro, o curso de engenharia oferecido pela Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro e as escolas militares do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Fortaleza; nos 

ensinos primário e secundário, não prevalece ainda uma política de ensino uniforme 

entre as províncias e o governo central, que tem como ponto de partida a fundação do 

Colégio de Pedro II. 

3.4. O Decreto 7.247 de 19 de abril de 1879: Reforma Leôncio de Carvalho 

Dada a necessidade de melhorar o padrão de ensino básico, Leôncio de 

Carvalho, ministro do Império, promulga em 19 de abril de 1879 um decreto que assim 

institui a liberdade do ensino primário e secundário no município da Corte e do ensino 

superior em todo o país, ou seja, concedia-se, naquele momento, o direito de ensinar a 

qualquer pessoa que se julgasse apta a fazê-lo em todas as etapas do ensino, e, 



concomitantemente, torna o exercício do magistério incompatível ao exercício de 

atividades nos cargos administrativos e públicos. 

Outra modificação instituída pela Reforma Leôncio de Carvalho é a frequência, 

livre, em que delega ao aluno a responsabilidade de decidir quais matérias cursar e 

como se preparar para os exames finais. Essa medida era válida tanto para a frequência 

aos cursos secundários como para os superiores, entretanto, propunha-se às instituições 

que tivessem rigor nos exames finais. 

3.5. A Educação na República Velha (1889-1930) 

O ideal nacionalista culminou com a Proclamação da República, em 1889. No 

período republicano, embora as modificações no ensino não tenham sido imediatas e 

para todos, foram notórios: o aumento no número de escolas e a reformulações nos 

programas de ensino, notavelmente no ensino da língua portuguesa, em que as 

gramáticas seguiam orientações diferentes: influência humanista clássica e o 

cientificismo. 

No final do século despontam novas perspectivas pedagógicas calcadas no 

cientificismo e surge o movimento Escola Nova, em que se propõe a escola para todos, 

sem distinção de classe social. O ensino antes focado no professor desvia seu foco para 

o aluno, atendendo às necessidades desse público, assim como também modifica o 

modo de manuseio da informação de forma que vise à aplicação prática e, assim, a 

instituição escolar exerceria sua função de agente formador de cidadão. 

Como visto, as ideias iluministas chegavam ao Brasil através da classe 

privilegiada do país que dava prosseguimento aos seus estudos em universidades 

europeias, pois, no início do século não havia universidades no Brasil. 



Segundo Fávero (2006: 36), o estudo da gramática de língua portuguesa no 

Brasil começa a ser valorizado a partir de meados do século XIX, impulsionado pelos 

ideais nacionalistas do romantismo e pela concepção de evolucionismo linguístico que 

despontava no século XIX como forma de enaltecer a língua falada no Brasil, 

considerando-a um estágio avançado aprimorado da língua portuguesa em relação ao 

padrão europeu. 

As discussões sobre a língua, então, promoveram um aumento do número de 

estudiosos interessados em questões linguísticas: 

A inspiração de educação nacional difundida pelos ideais republicanos, 

somada aos pressupostos europeus da escola ativa, ou seja, ao modelo 

educacional baseado na atividade prática, cientificamente provada, 

auxiliava a difundir o papel formador de caráter da instituição escolar, 

que deveria também instruir o jovem no sentido de torná-lo cidadão, por 

meio de um ensino prático, cívico e moral (FÁVERO, 2006: 39-40). 

A educação na República Velha é marcada por reformas: federais e estaduais. 

Com um sistema de ensino precário, herdado do império, urge no cenário republicano a 

ampliação do número de escolas, visando a instruir seus cidadãos para um novo modo 

de vida que prospera com a transição de uma economia agrária para a industrial. 

Entre as medidas de maior repercussão e mudanças nesse período, estão as 

reformas estaduais, que intentam promover a educação para um maior número de 

crianças com vistas a reduzir o número de analfabetos no país e atender aos preceitos 

constitucionais de gratuidade, laicidade e obrigatoriedade do ensino primário. 

As reformas estaduais configuram-se como força motriz nessa época em razão 

do ato adicional de 1834, ainda em vigência, que delega aos estados a regulamentação 

dos ensino primário e secundário. Embora essa organização tenha promovido ganhos à 

educação, esses ficavam restritos ao âmbito de vigência das legislações estatuais, pois, 



ainda que pudesssem influenciar outros estados, sua aplicação ficava condicionada à 

legislação de cada ente federativo. Esse fator implica a dificuldade de organização de 

um sistema educacional nacional, pois à União só competia nesse momento legislar 

sobre os cursos superiores e sobre o município do distrito federal, naquela época, o Rio 

de Janeiro. A fundação da Associação Brasileira de Educação, em 1924, caracteriza-se 

como um importante polo de disseminação de ideias sobre a educação que influenciarão 

as reformas estaduais e culminarão no movimento dos pioneiros da Educação Nova, em 

1930. 

Tendo em vista o pouco avanço no sistema educacional brasileiro, o período que 

ficou conhecido como Primeira República ou República Velha é, portanto, marcado por 

dois movimentos: o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”, que 

buscam a através das reformas aumentarem o número de escolas e a inserção de novas 

propostas de métodos de ensino no sistema educacional brasileiro. 

Entre as primeiras medidas tomadas estão as reformas propostas pelo governo 

federal, as quais serão apresentadas a seguir. 

3.5.1. Reforma Benjamin Constant (1890) 

A reforma Benjamin Constant caracteriza-se como uma das primeiras atuações 

do governo federal republicano dirigidas à educação. É nesse momento que se cria o 

primeiro ministério de educação pública, o Ministério da Instrução Pública e dos 

Correios e Telégrafos, que tem como seu primeiro ministro Benjamin Constant. 

Essa reforma é responsável por reestruturar o ensino primário, secundário e a 

Escola Normal. Entre as medidas adotadas pelo ministro estão: a divisão em dois ciclos 

do ensino primário; o aumento da carga horária do ensino secundário, que passa a ter 7 

anos de duração, a exigência do diploma da Escola Normal como pré-requisito para os 



professores que atuarão nas escolas públicas; e a reestruturação do ensino superior. Às 

instituições particulares de ensino superior são concedidos os mesmos direitos legais 

dos cursos superiores públicos através da publicação de dois decretos. 

Com a publicação do Decreto 1232-G, em 2 de novembro de 1891, Benjamin 

Constant cria o Conselho de Instrução Superior, entidade, a que compete aprovar os 

programas de ensino das escolas federais e das escolas particulares a elas equiparadas 

pela legislação, além da fiscalização do funcionamento das instituições sob a 

regulamentação federal, a qual é também de sua competência elaborar. 

O Decreto 1232-H propõe uma nova regulamentação para os cursos superiores 

de Medicina e Direito, em funcionamento desde 1827, ampliando a permissão para a 

criação de cursos superiores públicos e privados de Direito, que se estende ao âmbito 

dos governos estaduais, alterando o previsto no ato adicional de 1834. Todavia, essas 

medidas promovem poucos avanços, pois  

o ensino superior manteve, durante a Primeira República, as mesmas 

características do tempo do Império: escolas superiores isoladas, em 

pequeno número, subordinadas à legislação federal, predominando o 

ensino profissionalizante (PILETTI, 1995: 61). 

No ensino secundário, a reforma Benjamin Constant amplia o plano curricular 

sem retirar o conteúdo tradicional, com o ensino de latim e grego, e acrescenta as 

disciplinas: aritmética, geometria, mecânica geral, física geral, química geral, biologia, 

sociologia e moral, noções de direito pátrio e de economia política, além do estudo das 

línguas: português, inglês, alemão, latim e francês e de outras disciplinas como 

geografia, zoologia, desenho, música, história do Brasil e da literatura nacional, 

ginástica, história natural (higiene), com a previsão de revisão de todas as disciplinas no 

último ano. Essa organização “nem chegou a ser seriamente ensaiada, uma vez que seu 



elevado intelectualismo e sua grandiosidade excediam a capacidade de aprendizagem 

dos adolescentes” (PALMA FILHO, 2015: 3), além da impossibilidade de execução 

desse programa extenso, Palma Filho destaca que a descaracterização do modelo de 

ensino secundário como ensino preparatório foi outro fator que contribuiu para que 

essas medidas não fossem bem recebidas pelos alunos, que se mobilizam com protestos 

para pedir a sua revogação. 

3.5.2. Código Epitácio Pessoa (1901) 

A reforma curricular de Epitácio Pessoa tem como medida reduzir o tempo do 

ensino secundário de sete anos para seis anos, e impõe maior atuação e compromisso do 

governo federal com o ensino secundário de todo o país, defende a inserção de 

conhecimentos literários no currículo, sem deixar de afirmar o ensino secundário como 

curso preparatório para o ensino superior. 

3.5.3. Reforma Rivadávia Corrêa (1911) 

Em 5 de abril de 1911, o Presidente da República Marechal Hermes da Fonseca 

promulga o Decreto 8.659: Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental, elaborada 

pelo Ministro do Interior Rivadávia da Cunha Corrêa, “que ficou conhecida como a 

reforma que desoficializou o ensino brasileiro” (PALMA FILHO, 2015: 4). 

Sob a alegação de que o direito de ensinar deveria ser amplamente concedido 

aos particulares, essa reforma adota os mesmo preceitos de liberdade que 

fundamentaram a Reforma Leôncio de Carvalho, em 1879. Entre as medidas dessa 

reforma estão a frequência não obrigatória e a abolição dos diplomas. Tais medidas 

assim como todas adotadas pelas reformas anteriores configuram-se como medidas que 

buscam atenuar a má qualidade do ensino e ampliar o acesso ao ensino. 



O intento de ampliar o ensino promove alterações também na regulamentação 

sobre o funcionamento das Faculdades, concedendo e elas o direito de elaborarem seus 

próprios exames de admissão, que seriam realizados nas próprias instituições. Diante de 

tanta flexibilização, o ensino perde qualidade e análise que se faz dessa reforma não é 

positiva, o que resulta na sua parcial revogação pelo Ministro do Interior Carlos 

Maximiliano, em 1915. 

3.5.4. Reforma Carlos Maximiliano (1915) 

No reiterado intento de ofertar um ensino de qualidade, a que todas as reformas 

se propuseram, a Reforma Carlos Maximiliano sobressai-se por ser eficaz na 

reestruturação de um sistema de ensino bastante afetado pelas medidas de Rivadávia 

Corrêa. “a reação a tal legislação ocorreu com a reforma Carlos Maximiliano (1915), 

que reoficializou o ensino, reformou o Colégio Pedro II e regulamentou o acesso às 

escolas superiores” (GHIRALDELLI JR., 2006: 38). A Reforma Carlos Maximiliano 

ganha destaque ao ser a mais contundente e profícua do período da primeira República e 

por conseguir restaurar um sistema de ensino ainda mais decadente. 

A função de curso preparatório do ensino secundário é mantida, tendo em vista 

que essa era ainda a expectativa dos estudantes e suas famílias em relação a esse 

segmento de ensino. A eficiência dessa reforma está na opção de preservar as medidas 

com resultados positivos das reformas anteriores. 

Essa reforma é ainda responsável pela criação da primeira Universidade 

Brasileira, Universidade do Rio do Janeiro, resultante do agrupamento 

em uma única instituição da Escola Politécnica, da Faculdade de 

Medicina e de uma escola livre de Direito (PALMA FILHO, 2015: 6). 

 



3.5.5. Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz (1925) 

No final da “Primeira República”, houve a reforma Rocha Vaz (1925) 

que, pela primeira vez, tentou ordenar um acordo entre o que se fazia nos 

estados e o que se fazia na União, ao menos quanto à promoção da 

educação primária e à eliminação dos exames preparatórios e parcelados 

(GHIRALDELLI JR, 2006: 35). 

A Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz configura-se como uma continuidade 

das medidas apresentadas na Reforma Carlos Maximiliano, agregando novas propostas 

como a de um conteúdo curricular mais abrangente, que não fique limitado à preparação 

aos cursos superiores, com o intento de sedimentar um ensino secundário regular. 

O ensino secundário, organizado em seis anos, teria no último ano o curso de 

Filosofia, com o objetivo de que o aluno tivesse uma formação que lhe propiciasse uma 

melhor atuação na vida, independente de quais seriam as suas escolhas profissionais 

futuras. Outra medida adotada por essa reforma foi garantir ao aluno a possibilidade de 

prosseguir nos estudos superiores quando concluísse o 5º ano, desde que ele fosse 

aprovado nos exames admissionais e para os que optassem por concluir o 6º ano era 

conferido o grau de bacharel em ciências e letras. 

Em síntese, pode-se dizer que a situação do ensino primário na Primeira 

República segue, portanto, inalterada no que se refere a sua estrutura, mantendo a 

mesma administração de competências estabelecida pelo ato adicional de 1834. Esse 

modelo de organização cria uma disparidade entre os ensinos de primeiras letras 

oferecidos nos diferentes estados, que em razão de suas condições econômicas 

constituem sistemas de ensino que se diferem quanto à qualidade. 

A reforma empreendida por Caetano de Campos em São Paulo, nos anos de 

1890 a 1896, é apontada por Palma Filho como a de maior destaque no aspecto 

qualidade, que se ressalta por ser uma proposta pedagógica que se apropria de 



importantes aspectos do desenvolvimento psíquico da criança, promovendo assim um 

desenvolvimento educacional íntegro da criança, amparado nos ideias iluministas de 

que transformação da sociedade através da educação. 

O ensino primário segue dividido em dois níveis, desde 1893, um obrigatório, 

dos 7 aos 15 anos e outro facultativo até os 16. No que se refere ao currículo,  

Eis as disciplinas: Leitura, Escrita e Caligrafia; Moral Prática, Educação 

Física, Geografia Geral, Cosmografia, Geografia do Brasil, Noções de 

Física, Química e História Natural (Higiene), História do Brasil e Leitura 

Sobre a Vida dos Grandes Homens, Leitura de Música e Canto, 

Exercícios Ginásticos e Militares e, por fim, Trabalhos Manuais. Nos 

Trabalhos Manuais, as meninas eram separadas dos meninos, e também 

faixas etárias diferentes eram consideradas para alguma classificação.  

(GHIRALDELLI JR., 2006: 37). 

Havia nesse governo um maior compromisso de administração que cria uma 

estrutura e funcionamento de ensino de qualidade. “O Governo se responsabiliza pelo 

pagamento do professor, e exigia que este fosse normalista ou formado pela Escola 

Normal da Capital, e fornecia os livros oficiais, aliás, os únicos permitidos” 

(GHIRALDELLI, 2006: 37). 

Além das exigências mencionadas, o governo assegurava à época alguns 

benefícios legais aos professores, que como destacou Palma Filho eram: boa 

remuneração para professores com formação em curso normal; realização de concursos 

públicos regulares para a seleção de bons profissionais para o desempenho da função; 

aos professores normalistas que desejassem completar seus estudos, era concedido o 

direito de afastarem-se com os vencimentos, e, a aposentadoria, quando cumpridos os 

trinta anos de tempo de serviço, era concedida integral. Esse último benefício pode-se 

considerar naquele tempo um  privilégio da profissão, pois como ressaltou Palma Filho 



em nota: “É importante lembrar que a legislação trabalhista e o direito à aposentadoria 

para todos os trabalhadores urbanos só seria implantada nos idos de 1940” (PALMA 

FILHO, 2015: 9). 

Embora os professores tenham sido valorizados, há ainda nesse período um 

número insuficiente de professores para que se pudesse manter em funcionamento as 

escolas criadas, persistindo o situação de um grande alunos não matriculados nas 

escolas, ferindo um dos princípios da construção de um Estado republicano 

democrático, que tem a educação como instrumento essencial para sua efetivação. 

A ideia de ensino que perpassa esse período está atrelada à política, na 

perspectiva da educação como instrumento para o progresso. De forma que, o 

conhecimento enciclopédico, abrangente, contribuiria para a formação do homem 

íntegro e com real conhecimento para o exercício pleno de sua cidadania. 

Com o quadro de falta de professores que afeta o ensino primário na década de 

20, a educação encontra-se em cenário caótico e, na perspectiva de buscar soluções para 

esse problema, destaca-se em São Paulo uma nova reforma, proposta por Sampaio 

Dória e que repercute em diferentes estados da federação. 

Sampaio Dória toma como ponto de partida para sua reforma a carência de vagas 

que existia no estado de São Paulo. O ensino, embora de melhor qualidade a partir das 

medidas de 1890, ainda não estava à disposição de todas as crianças de 7 a 12 anos, 

infringindo os princípios constitucionais de obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

primário. Sendo assim, “Dória propõe a redução do ensino primário para dois anos e 

fixa a faixa etária a ser atendida em nove e dez anos de idade e concentra os programas 

existentes para atender à nova situação”. No entanto, essa é uma medida paliativa que 

está longe de resolver a carência de escolas percebida na época. 



Segundo Palma Filho, a Reforma Sampaio Dória impulsionou outras 

importantes reformas no país, como as empreendidas por: Anísio Teixeira, na Bahia 

(1925), Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (19) Francisco Campos, em Minas 

Gerais (1927) entre outras em diferentes estados do país, despertando a atenção para a 

necessidade de que o ensino primário viesse a ser de interesse da União, com vistas a 

garantir a unidade e a segurança do Estado. Dado a esse movimento, destaca o autor que 

esse período ficou conhecido como período de otimismo pedagógico, pois as reformas 

tiveram como motivação a crença no papel da educação na renovação da sociedade 

brasileira, cabendo a cada representante estadual intensificar suas ações em prol de 

mudanças. 

“Esse grupo de educadores, comprometidos com a renovação da educação 

nacional, resolveu marcar presença na orientação do ensino brasileiro, no momento em 

que a República passava um período de transição” e decidem por “reunir suas ideias em 

um manifesto ao governo e à Nação” (PILETTI, 1995: 76). Assinala-se nesse ato, um 

movimento que aponta para novos rumos na educação no Brasil, a fim de promover um 

sistema nacional de educação, e que, ao  pensar a educação, assume como fator 

relevante a “necessidade urgente de sua reorganização, em consonância com a realidade 

do país” (PILETTI, 1995: 77). 

Finalizando, pôde-se observar ao longo desse capítulo, que somente ao final da 

Primeira República é que se pode perceber um maior entrosamento entre os entes 

federativos na discussão de propostas homogêneas para a educação no país, que começa 

a despontar a partir da fundação da Associação Brasileira de Educação em 1924. 

O período da Primeira República se finda sem que o governo federal assuma 

como sua atribuição o ensino primário. Em relação ao ensino secundário, o governo 

exerce um controle indireto ao definir os programas dos cursos preparatórios. Assim, 



como o ensino secundário caracterizava-se como um curso preparatório, havia a 

preocupação das escolas em atender aos programas a fim de que seus alunos pudessem 

obter êxito nas seleções para os cursos superiores. 

Esse cenário aponta a justificativa para que as gramáticas brasileiras fossem 

fortemente influenciadas pelo pensamento linguístico de Soares Barbosa, pois como 

destacado, a formação intelectual brasileira se dava na sua grande maioria em Portugal, 

e, em razão de não existir no século XIX, no Brasil, um sistema de educação nacional 

instituído, que permitisse aos brasileiros a produção do conhecimento. 

Consequentemente, a concepção de educação como instrumento de progresso e de 

direito de todos, que se vê moldar no Brasil no início do século, é a mesma que embasa 

os ideais iluministas em Portugal, em fins do século XVIII, que influenciaram a 

produção gramatical de Jerônimo Soares Barbosa. 

Dessa forma, embora no fim do século XIX o país já se constitua como 

república, a falta de estrutura educacional nacional sedimentada e incisiva presença do 

Estado na regulamentação e fiscalização do ensino, conduz os brasileiros a refletirem 

sobre sua sociedade e cultura a partir de conceitos disseminados na Europa, que lhes 

chegam com um certo atraso, o que justifica também encontrar, no fim do século, a 

partir de 1887, publicações de gramáticas de orientação racionalista, quando já 

vigoravam as novas orientações histórico-comparativas para o ensino, conforme 

mencionado no capítulo da periodização. 

  



4 

O PENSAMENTO LINGUÍSTICO DE JERÔNIMO SOARES BARBOSA 

4.1. Presença de Jerônimo Soares Barbosa na gramaticografia portuguesa 

No período em que predominava em Portugal o pensamento iluminista, 

Jerônimo Soares Barbosa produz suas três obras gramaticais: Eschola popular de 

primeiras letras (1796); As duas línguas ou Grammatica philosophica da lingua 

portugueza, comparada com a latina, para ambas se aprenderem ao mesmo tempo 

(1807); Grammatica philosophica da lingua portugueza ou principios da grammatica 

geral, applicados á nossa linguagem (1822), esta última postumamente. Dessa forma, 

portanto, a teoria gramatical que as fundamentam segue as bases da reflexão lógica os 

da na Grammaire Générale et Raisonée de Port Royal (1660), de forma que os critérios 

filosóficos sobrepõem-se aos formais, rompendo com a tradição vigente até então em 

Portugal. As obras fundamentam-se nos seguintes critérios: as línguas refletiam a 

organização do pensamento; a organização do pensamento era a mesma em todos os 

homens; todas as línguas eram governadas por princípios gerais comuns, ou seja, todas 

possuíam a mesma estrutura lógica subjacente. 

A perspectiva de ensino iluminista opunha-se ao ensino jesuítico ao propor como 

elemento essencial da teoria e prática pedagógica a ideia do método, uma divisão da 

lógica. A visão de método adotada seguia o modelo da Matemática. O método estava a 

serviço da ciência, instrumento de auxílio para a transmissão e demonstração do 

conhecimento. Método que tinha como criadores os racionalistas cartesianos do século 

XVII. “O método era entendido como disposição dos argumentos, como instrumento 

que punha os recursos dialéticos e retóricos ao serviço da razão e permitia assim 

construir e comunicar o conhecimento” (COUTO, 2012: 14). 



A produção gramatical de Soares Barbosa surge com o intento de propor novos 

métodos no ensino, avaliando-se os métodos de transmissão do conhecimento, os 

manuais escolares e a maneira como o objeto de estudo gramatical era apresentado. 

Portanto, inserir o projeto gramatical de Soares Barbosa no espaço dos projetos 

pedagógicos da época, demonstra uma mudança de ideal, uma vez que, esses projetos 

eram alegorias de uma bandeira política, que no caso do pensamento gramatical 

assinalava uma luta política entre ideologias excludentes sob a forma de pedagogias 

contrapostas. A prática educativa “jesuítica, baseada na Escolástica, vê na educação 

uma prática de domesticação do educando, ao passo que, a outra a pedagogia racional 

do Iluminismo, vê nela o exercício de uma prática de libertação” (LOPES, 1986/87: 40).  

A cultura portuguesa da virada do século XVIII para o século XIX, o 

papel inovador da gramática filosófica fica compreendido como um 

instrumento da mudança histórica de um país que vive, ainda, sob o 

ponto de vista político, o apogeu do absolutismo e, do ponto de vista 

filosófico, não ultrapassou a fase do culto à Razão irradiado pelo 

Iluminismo: uma época marcada pelas disputas entre as anacrônicas 

instituições filosóficas da Escolástica jesuítica e os novos tempos que se 

prenunciam nas Luzes da filosofia racional do Iluminismo (LOPES, 

1986/1987: 40-41). 

Segundo Mattos e Silva, Soares Barbosa foi o “introdutor de inovações 

conscientes não só na teoria e descrição da língua portuguesa, como na pedagogia do 

ensino do português. A sua gramática filosófica foi que lhe deu fama: é considerada 

como um dos melhores modelos de descrição gramatical existentes do português” 

(2000: 38), com sete edições publicadas entre 1822 e 1881. Com efeito, o trabalho de 

Soares Barbosa destaca-se pelo cunho precursor no tocante ao aprofundado tratamento 

da descrição linguística, que ia bem além da mera exposição de fatos normativos em 

perspectiva pedagógica. Conforme assevera Lopes (1986-1987:39): 



O seu aparecimento, nos primórdios do século passado, demonstra no seu 

autor um homem profundamente afinado com as lutas em prol da 

renovação cultural da época (LOPES, 1986/1987: 39). 

Segundo Casteleiro (1981: 103), a Gramática filosófica da língua portugueza de 

Jerônimo Soares Barbosa o consagrou como notável gramático, ao propor “um dos 

melhores modelos de descrição gramatical existentes sobre o português” até o momento. 

(1981: 103). A obra destaca-se, portanto, por ser uma descrição científica ao contrário 

das gramáticas anteriores que buscavam apenas retratar a língua por analogia à 

gramática da língua latina. 

A Gramática filosófica é, portanto, a máxima expressão do iluminismo 

português nos estudos linguísticos, e ainda que publicada postumamente, é a obra que 

consagra Soares Barbosa. Ela difere-se das outras quanto à finalidade com que foi 

elaborada, cujo objetivo era analisar mais detidamente a língua portuguesa e estava 

direcionada para o público do curso superior. 

Segundo Casteleiro (1981), Soares Barbosa, comprometido, com a instrução 

elementar, publica as obras que traçam um novo rumo às bases do ensino das primeiras 

letras. Ao pensar a língua sob as bases da reflexão racionalista, o autor renova os 

métodos pedagógicos vigentes, que se solidifica com a publicação de sua gramática, que 

tem o respaldo da Academia de Ciências de Lisboa, responsável por sua publicação. 

A Escola popular das primeiras letras (1797) “é uma gramática elementar da 

língua portuguesa, onde cada lição é acompanhada de instruções pedagógicas destinadas 

aos mestres-escola” (CASTELEIRO, 1981: 102) e As duas línguas (1807) é uma 

gramática filosófica comparada do português e do latim, estruturada em ordem inversa à 

prática vigente de ensino nas escolas, que primeiro ensinava a gramática latina para 

depois ensinar a da língua portuguesa. 



Esse novo método preconizava um ensino em que se acreditava ser mais fácil o 

aprendizado, visto que, o aluno já tinha a prática da língua materna. Essa nova maneira 

de se pensar o ensino insere-se no movimento de renovação dos métodos pedagógicos 

da época afinados à mentalidade iluminista e que contraria a postura dos jesuítas. (cf. 

Casteleiro, 1981). 

Essa orientação, Soares Barbosa explicita em sua gramática ao afirmar:  

Toda a Grammatica Particular e Rudimentaria, para ser verdadeira e 

exacta nas suas definições, simples nas suas regras, certa nas suas 

analogias, curta nas suas anomalias, e assim facil para se entendida e 

comprehendida dos principiantes; deve ter por fundamento a Grammatica 

geral e razoada (BARBOSA, 1822: IX). 

No entanto, conforme Casteleiro (1981:102): 

Esta maneira de ver não é original, pois remonta a um dos primeiros 

gramáticos portugueses, João de Barros (século XVI) e foi defendida 

também por outros gramáticos posteriores, tais como Amaro Roboredo 

(século XVII), Contador de Argote e Reis Lobato (século XVIII). J. S 

Barbosa acentua, porém, que estes gramáticos não conseguiram tornar 

mais fácil a aprendizagem da gramática do português porque seguiram 

um método errado. Tal método consistia em modelarem a gramática 

portuguesa pela gramática latina. 

Segundo Couto (2012), a obra de Soares Barbosa tem as mesmas preocupações e 

a mesma filosofia linguística presentes na obra de Reis Lobato, com o contexto de 

produção marcado por reformulações nos estudos e métodos nos diferentes níveis de 

ensino, em que se buscavam inovações que pudessem dar uma nova “modelagem” aos 

manuais a fim de que eles fossem consagrados e convertidos em oficiais no âmbito do 

ensino gramatical, tendo ambas atingido este intento. A obra de Reis Lobato é instituída 

oficial pelo Alvará de 1770 e, posteriormente,  



o Programa da Real Academia das Ciências previa a publicação de uma 

gramática filosófica, tendo para o efeito realizado um certame em que 

não saiu premiada nenhuma das obras concorrentes. No entanto, em 

1822, é impressa, com a chancela da Academia, a Gramática 

Philosophica de Soares Barbosa, sócio académico que morrera em 1814, 

deixando a obra inédita (GONÇALVES, 175). 

A gramática de Soares Barbosa tem como mérito solidificar a proposta de 

descrição e ensino da língua portuguesa e pôr em prática a determinação do Alvará 

Régio de 30 de setembro de 1770, que instituía o ensino da língua portuguesa por até 

seis meses antes do ensino de outro idioma, pois, como observado, a Arte da 

grammatica da língua portugueza (1770) de Reis Lobato, instituída oficial pelo alvará, 

para cumprir essa proposta de ensino, não honrou seu papel e persistiu no modelo 

latino. 

Levando em consideração essas observações, nos próximos dois capítulos, 

busca-se mostrar que a Gramática Filosófica (1822) de Soares Barbosa é a obra 

propulsora dessa orientação no Brasil. 

4.2. Bases teóricas 

Para Jerônimo Soares Barbosa, 

A Grammatica da Lingua Nacional he o primeiro estudo indispensavel a 

todo homem bem criado; o qual ainda que não aspire a outra Litteratura, 

deve ter ao menos a de falar e escrever correctamente a sua Lingua: o que 

não poderá conseguir sem todas as partes daquella arte (BARBOSA, 

1822, XII). 

Ressalta-se aqui a valorização da língua nacional que se contrapõe ao 

conservadorismo da língua latina que era considerada língua de cultura e de prestígio 

intelectual, cujo estudo deveria ser preliminar ao de qualquer outro idioma. 



Escrita sob as bases do pensamento racionalista, o autor conduz seu trabalho 

sobre as reflexões da gramática particular, entendida como regras e observações “que 

tem por objecto tão somente os usos e factos de huma Lingua particular” (BARBOSA, 

1822: IX), observando os princípios da gramática geral, definida como “hum systema 

methodico de Regras, que resultão das observações feitas sobre usos e factos das 

Linguas” que abrangerão todas as línguas (BARBOSA, 1822: IX). 

Na Introducção de sua obra, Soares Barbosa explicita claramente a distinção 

entre esses dois conceitos, ao fazer uma crítica aos autores das gramáticas rudimentares, 

assim definidas por ele, devido a seu enfoque normativo em oposição ao que ele define 

como gramática geral, filosófica ou científica. 

Soares Barbosa critica a produção gramatical que o antecedeu em Portugal, pois 

para o autor os compêndios não só reduziam-se a um sistema de analogias de regras e 

exemplos pautados no modelo da gramática latina como também não observavam as 

particularidades da Língua Portuguesa. 

Diante desse cenário, Barbosa enaltece a figura de Francisco Sánchez de las 

Brozas (1523-1600), que em sua obra Minerva (1587), introduz um modelo de estudo 

da gramática latina sob as bases da filosofia que, segundo Soares Barbosa, daria fim à 

“confusão e desordem gramatical” (1822: XI), presente nas obras anteriores. Nessa 

perspectiva, o autor reforça sua concepção de que a arte da gramática não deve se 

limitar a ser um guia de prática e memória de usos, mas deve auxiliar o aprendiz a 

compreender as razões das práticas do uso e os princípios gerais que regem a linguagem 

(1822: XI): 

Mas todas estas Grammaticas, alêm de muitos erros e defeitos 

particulares, que nos seus lugares notarei, tem em commum de serem 

huns systemas meramente analogicos e fundidos todos pela mesma fôrma 

das Grammaticas Latinas; e nesta mesma consideração ainda mui 



imperfeitos por falta de muitas observações necessarias sobre o gênio 

particular e caractere da Lingua Portugueza (BARBOSA, 1822: XI). 

E orienta que toda a gramática particular e rudimentaria “deve ter por 

fundamento a Grammatica geral e razoada” (1822: IX). 

Entre os nomes de autores que reproduziam o modelo gramatical latino, Soares 

Barbosa cita o de Antônio José dos Reis Lobato, cuja obra mais tarde torna-se a 

gramática oficial do reino de Portugal, instituída pelo alvará régio de 1770. 

Outra orientação presente na obra de Soares Barbosa é o entendimento da 

pertinência do ensino da língua portuguesa antes do latim. Uma questão que, como 

destaca o autor, já estava presente na gramática de João de Barros (1822: XIII): 

[...] quem primeiro estudar a proposito a Grammatica da propria Lingua, 

não achará difficuldade alguma na da Lingua Latina, e o tempo, que 

naquella gastar, ganhará nesta com grande usura. 

Ja o nosso João de Barros conheceo esta verdade em seu tempo 

(BARBOSA, 1822: XIII). 

Nota-se que, para Soares Barbosa, a relevância do estudo da própria língua antes 

do de outras línguas estrangeiras também está em auxiliar o aprendizado dessas línguas, 

visto que, todas as línguas funcionam sob os mesmos princípios gerais. Assim, ao 

estabelecer a supremacia do aprendizado da língua materna, Soares Barbosa corrobora o 

posicionamento previsto no Alvará Régio de 1770, a que o autor cita com reverência 

(1822: XIV): 

Executou felizmente em nossos tempos o Senhor Rei D. Jose de gloriosa 

memoria, estabelecendo por toda a parte Professores Publicos de 

Grammatica e Lingua Latina, e ordenando-lhes pelo Alvara de 30 de 

Septembro de 1770, que, quando em suas classes recebessem os 

discipulos para lhes ensinar a dicta Lingua, os instruissem primeiro na 



Grammatica Portugueza por tempo de seis mezes, se tantos precizos 

fossem. 

Nota-se, nesse aspecto, a notoriedade de Soares Barbosa em ser um dos 

primeiros autores a por em prática essa perspectiva de análise e descrição da língua 

portuguesa de cunho racionalista. Segundo Couto, 

foi Soares Barbosa quem demonstrou na prática com sua notável 

gramática as potencialidades - e também os limites – desse tipo de obras 

quando aplicados à realidade lingüística particular do português 

(COUTO, 2012: 19). 

Outra crítica que o autor faz às gramáticas está relacionada à sua estrutura. As 

gramáticas não apresentam as duas partes que Soares Barbosa considera essenciais e 

importantes a qualquer língua: Ortoépia e Ortografia. 

Todo esse destaque se deve ao fato de que 

Em hum um homem bem criado releva-se mais e he menos vergonhoso 

um erro de Syntaxe, que hum erro de pronunciação ou de Orthographia; 

porque aquelle póde nascer da inadvertência; estes são sempre effeitos da 

má educação (BARBOSA, 1822: XIV). 

Dessa forma, como já observado, devido à atribuição de estudo indispensável 

que Soares Barbosa dá à gramática da língua nacional, um homem bem criado, não pode 

prescindir de nenhuma parte do estudo da língua. 

4.3. O conceito de língua em Jerônimo Soares Barbosa 

Nas palavras Soares Barbosa “as Linguas são huns methodos analyticos, que 

Deos deo ao homem para desenvolver suas faculdades. Ellas dão o primeiro exemplo 



das regras da analyse, da combinação, e do methodo, que as Sciencias as mais exatas 

seguem nas suas operações” (1822: XII). 

Como se pode notar a concepção de língua de Soares Barbosa está 

fundamentada na lógica dos racionalistas cartesianos. A língua é entendida como 

representação do pensamento, é o produto, onde as operações constituintes do 

pensamento: aprender, julgar e raciocinar estão refletidas. É um conceito que se 

fundamenta na noção de método, que se pode depreender da observação dessas 

operações. 

Para Descartes, o filósofo-fundador do racionalismo cartesiano, o pensamento se 

compõe de três operações intelectuais em que uma leva a outra numa ordem de 

complexidade: em que aprender é conceber uma ideia; julgar é afirmar ou negar uma 

relação entre duas ideias; e raciocinar é de dois juízos dados elaborar um outro juízo 

que destes decorre necessariamente. A partir dessas operações é possível explicar como 

a disposição dos argumentos, como instrumento que punha os recursos dialéticos e 

retóricos ao serviço da razão, permite construir e comunicar o pensamento. (COUTO, 

2012: 14). 

Assim, a língua é considerada a parte concreta da expressão do pensamento, 

visto que, “compõe-se de Orações, as Orações de palavras, as palavras de sons 

articulados, e tudo isto se figura aos olhos, e se fixa por meio da escriptura” 

(BARBOSA, 1822: 1); é um sistema de notação da linguagem capaz de expressar o 

pensamento, no qual as formas estão a serviço de sua estruturação. 

4.4. O conceito de gramática em Jerônimo Soares Barbosa 

Com as mudanças sociopolíticas e ideológicas ocorridas na Europa ocidental do 

século XV a meados do século XVII e a crescente constituição dos Estados, vê-se 



aumentar o interesse pela descrição das línguas modernas. O modelo de descrição 

adotado era o da tradição greco-latina, que não contemplavam as especificidades das 

novas línguas. Surgem indagações sobre o universalismo linguístico e a possibilidade de 

criação de uma gramática universal até que nascem os conceitos de gramática geral e 

gramática particular, conceitos cujo referencial teórico encontra-se na Grammaire 

générale et raisonné de Port Royal (1660). 

Segundo Auroux (2009b: 48), o termo geral é adotado em substituição ao termo 

universal porque é suposto que a expressão gramática universal abarque a totalidade dos 

fenômenos linguísticos, o que não é possível, como se pode notar na comparação entre 

o latim e o grego, em que o latim não apresenta o mesmo número de casos que o grego 

e nem possui a categoria artigo, que o grego possui. Sendo assim, o termo geral é 

empregado dado o pressuposto de que “a expressão ‘gramática geral’ conserva apenas o 

essencial e investe em basear o funcionamento da linguagem nas operações intelectuais 

subjacentes” (AUROUX, 2009b: 48). 

Dessa forma, a expressão gramática geral é tomada como sinônimo de ciência, e 

faz referência à parte da obra responsável pela apresentação dos conceitos genéricos, 

enquanto que a expressão gramática particular é entendida como arte, parte que 

descreve as arbitrariedades do uso, ou seja, os diferentes procedimentos linguísticos que 

cada idioma possui para exprimir a mesma realidade cognitiva. 

Nessa perspectiva, Soares afirma que 

a Grammatica pois, que não he outra couza senão a Arte, que ensina a 

pronunciar, escrever, e falar correctamente qualquer Lingua, tem 

naturalmente duas partes principaes; huma Mechanica que considera as 

palavras como meros vocábulos e sons articulados, ja pronunciados, ja 

escriptos e como taes sujeitos ás leis physicas dos corpos sonoros, e do 

movimento; outra Lógica, que considera as palavras, não ja como 



vocabulos, mas como signaes artificiaes das ideas e suas relações, e como 

taes sujeitos ás leis psychologicas, que nossa alma segue no exercicio das 

suas operações e formação de seus pensamentos: as quaes leis sendo as 

mesmas em todos os homens de qualquer nação que sejam ou fossem, 

devem necessariamente communicar ás línguas, pelas ques se 

desenvolvem e exprimem estas operações, os mesmos principios e regras 

gerais, que as dirigem (BARBOSA; 1822, VIII-IX). 

O autor segue, então, a mesma orientação da Grammaire de Port Royal (1660), e 

estabelece a distinção entre gramática prática e gramática filosófica, em que a primeira 

dirigia-se ao conhecimento pragmático da língua e a segunda visa a apresentar as leis 

psicológicas que governam o pensamento. A partir da observação dos fatos de uma 

língua particular, o gramático formula as regras particulares desse idioma que devem 

estar em conformidade com as leis que regem o pensamento. 

Portanto, compreende-se que  

toda grammatica he um systema methodico de Regras , que resultão das 

observações feitas sobre os usos e factos das Linguas. Se estas regras e 

observações tem por objecto tão somente os usos e factos de huma 

Lingua particular; a Grammatica será tambem Particular. Se ellas porêm 

abrangem os usos e factos de todos, ou da maior parte dos idiomas 

conhecidos; a sua Grammatica será Geral (BARBOSA, 1822: IX). 

A gramática é, portanto, compreendida por Soares Barbosa como a expressão 

das operações lógicas de nosso pensamento: “A Grammatica foi sempre reputada como 

huma parte da Logica pela intima connexão, que as operações do nosso espirito tem 

com os signaes, que as exprimem” (1822: X), que tanto pode ser estudada sob a 

perspectiva de uma língua particular, como de preceitos que serão aplicados a todas as 

línguas em consequência do caráter universal da linguagem humana. 

 



4.5 A organização da gramática 

Soares Barbosa dividiu sua Gramática Filosófica em quatro livros: livro I - 

Orthoepia, livro II - Orthographia, livro III - Etymologia e livro IV - Syntaxe. 

Segundo Barbosa, o primeiro compromisso da gramática era o de ensinar a ler e 

formar os caracteres representativos dos sons e das palavras. Esse interesse, segundo o 

autor, faz com que, ao avançarem os estudos ao longo dos anos, fossem desenvolvidas 

as partes mais antigas da gramática, que são a ortoépia e ortografia, as quais considera 

as partes essenciais e importantes da gramática e, por isso, são as primeiras partes a 

serem estudadas em sua gramática. 

Como já assinalado, para o gramático a língua é composta de duas partes 

principais: a mecânica e a lógica. À parte mecânica da língua pertencem a Orthoepia e a 

Orthographia. À parte lógica pertencem a Etymologia e a Syntaxe. 

A ortoépia é a parte que estuda os sons responsáveis pela Boa pronunciação e a 

ortografia é a parte responsável pela Boa Escriptura. À “parte da Grammatica, que 

tracta das partes elementares do discurso e de suas propriedades e analogias, derão o 

nome de Etymologia” (BARBOSA, 1822: VII) e a sintaxe corresponde à parte da 

gramática responsável pelo estudo das relações e ordem das palavras na oração. 

Vejamos adiante a contribuição de Soares Barbosa em cada uma dessas partes da 

gramática: 

4.5.1 Ortoépia 

Ao iniciar o texto gramatical, Soares Barbosa define ortoépia como a parte da 

gramática, “que ensina a distinguir, e a conhecer os sons articulados, proprios da 

Lingua, para bem os pronunciar” (1822: 1). Adiante, no Livro I - Da orthoepia, ou boa 

pronunciação da lingua portugueza, que está dividido em oito capítulos, o autor 



apresenta um estudo bastante amplo e detalhado dos sons da língua portuguesa, que são 

descritos e definidos tanto sob a perspectiva de suas características articulatórias quanto 

acústicas. 

Dessa forma, Soares Barbosa classifica os sons articulados da língua em 

fundamentais e acidentais. São considerados sons fundamentais, os sons vocálicos 

(vozes), os sons consonantais (consonancias), os ditongos e as silabas, e sons acidentais, 

as modificações prosódicas que se acrescentam aos sons fundamentais, como a 

quantidade e os acentos. 

Soares Barbosa assinala que ao todo a língua portuguesa possui 20 sons 

vocálicos e 21 sons consonantais, que são apresentados nos dois primeiros capítulos, e 

classificados a partir dos aspectos articulatórios de suas prolações. 

Ao concluir o capítulo II, no qual trata dos sons consonantais, Soares Barbosa 

adverte: “Todas estas Consonancias Portuguezas são sons simples, quer se escrevão 

com huma letra so, quer com duas, quer com as letras dobradas dos Gregos e Romanos” 

(1822: 13). 

Tal advertência assinala a percepção de Soares Barbosa de duas línguas: a 

escrita e a falada, que nos remete às observações de Cagliari (1985: 94), que afirma que 

o autor, ao assumir que língua escrita e língua falada são realidades distintas, aponta 

para o enriquecimento dos estudos linguísticos, ao permitir estudar aspectos da língua 

como prosódia, ritmo, entonação e tonicidade, antes não abordados nas gramáticas 

tradicionais, e descrever a língua a partir de sua realidade oral. 

No entanto, embora essa distinção somente tenha sido claramente apontada por 

Soares Barbosa ao término daquele capítulo, ela já era notória nas considerações do 

autor, quando, ao apresentar os sons vocálicos e consonantais, alerta que as letras que os 

representam são chamadas de vogais e consoantes, respectivamente, em que sinaliza 



que os pares de termos vozes e consonancias e vogais e consoantes referem-se às duas 

realidades da língua. 

Outro ponto da gramática que merece atenção no que se refere ao 

posicionamento de Soares Barbosa em relação à língua falada é a crítica que o autor faz 

à nomenclatura utilizada para o ensino do alfabeto aos iniciantes: 

A nomenclatura vulgar de muitas destas consonâncias como são eMe, U, 

eFe, Gê, Cê, eSê, Xis, I, Ce, Hàgá, eNe, eNehagá, eLe Hagá, eRRe forte, 

eRRe brando, de que se servem ordinariamente os Mestres para 

ensinarem aos principiantes o Abecedario da Lingua, e depois a 

Soletração e Syllabação, he de hum grande embaraço para seu 

aproveitamento. Elle dá a muitas letras hum valor e som, que ellas não 

tem; a outras accrescenta outros, que as mesmas não tem, e que não 

servem senão para embrulhar e confundir-se o som próprio e verdadeiro 

(BARBOSA, 1822; 13). 

Soares Barbosa, então, no intuito de facilitar o aprendizado dos estudos, sugere: 

Todas as Nações Civilizadas tem ja largado, ha muito, este methodo; e 

dando ás Consoantes o seu valor proprio e uniforme por meio do Sheva, 

que ajuntão a cada huma, deste modo: Be, Pe, Me, Ve, Fe, Gue, Que, De, 

Te, Se, Ze, Xe, Je, CHe, NHe, Ne, Le, LHe, Re, RRe; tem conseguido 

facilitar grandemente os methodos de soletrar, Syllabar, e da Leitura, em 

que os mininos gastão tanto tempo nas escholas com muito trabalho, e 

mui pouco fructo (BARBOSA, 1822; 13). 

Nos capítulos seguintes, III e IV, o autor apresenta e descreve dezesseis ditongos 

na língua portuguesa e as sílabas, respectivamente. 

No capítulo V, encontra-se o estudo dos metaplasmos, que, como assinala 

Soares Barbosa, são as alterações na pronunciação dos vocábulos, que, “ou 

accresecntando-lhes, diminuindo, e transpondo Syllabas para abbreviar, e facilitar mais 



a pronunciação dos vocabulos, sem lhes alterar a significação são as que propriamente 

pertencem à Orthoepia” (1822: 22), no que diferem das alterações morfológicas que 

resignificam os vocábulos e pertencem ao estudo da etimologia. 

Nos capítulos VI e VII, o autor trata dos aspectos prosódicos da língua: a 

quantidade e os acentos, respectivamente. Em que se destaca a descrição da 

representação escrita dos acentos como linhas verticais: “O Signal, com que os Gregos, 

e Romanos notavão este Accento agudo, era huma pequena linha vertical lançada da 

direita para a esquerda sobre a vogal deste modo (´), como em Chinó” (1822: 40). E ao 

se referir ao acento agudo: “O seu signal era a mesma linha vertical, porêm com 

direcção contraria á da aguda deste modo (`), como em Chinò” (1822: 40). 

O acento circunflexo, que sinaliza a sucessão do levantamento e abaixamento do 

tom da voz sobre uma sílaba, tem como sua representação a junção das duas linhas 

verticais que servem para representar os acentos agudo e grave, nessa ordem: (^), visto 

que o acento agudo representa a elevação do tom e o acento grave, o abaixamento. 

Sendo assim, “a sua figura he igualmente composta das duas linhas verticaes, que 

servem de nota ao Agudo e Grave, unidas em cima e abertas em baixo em fórma de 

augulo agudo deste modo (^), como em Mêu” (BARBOSA, 1822: 40). 

No derradeiro capítulo VIII, Soares Barbosa apresenta os vícios da pronunciação 

e toma como parâmetro de sua análise o falar de Lisboa, a partir do qual marca as 

diferenças entre a língua falada no centro urbano, na capital, e a língua falada nas 

províncias: 

Entre as differentes pronunciações, de que usa qualquer Nação nas suas 

differentes provincias, não se póde negar que a da Corte, e territorio, em 

que a mesma se acha, seja preferivel ás mais, e a que lhes deva servir de 

regra. Os Gregos, e Romanos assim o julgavão; aquelles a respeito de 

Athenas, e estes a respeito de Roma; e nós o devemos igualmente julgar a 



respeito de Lisboa, ha muitos annos Corte de nossos Reis, e centro 

politico de toda a Nação. O maior numero de gente, que habita nas 

Cortes; a variedade de talentos, estudos, e profissões; a multiplicidade de 

necessidades, que o luxo nellas introduz necessariamente; as negociações 

de toda a especie, que a dependencia do Throno a ellas traz; o seu maior 

commercio, policia, e civilidade: tudo isto requer hum circulo maior de 

ideas, de combinações, de raciocinios do que nas provincias, e por 

consequencia também hum maior numero de palavras, de expressões, e 

de discursos, cujo uso frequente e repetido emenda insensivelmente os 

defeitos, que são custosos ao orgão, e desagradaveis ao ouvido, e fixa os 

sons da Lingua, que a falta de uso e de tracto deixa incertos e 

inconstantes nas provincias, e lugares menos frequentados (BARBOSA, 

1822: 50). 

Segundo Coelho (2013: 170), nesse fragmento, Soares Barbosa – ao definir a 

língua falada na Corte como a variedade de prestígio, que deverá ser tomada como 

modelo para a descrição gramatical -, recorre ao argumento da autoridade, visto que a 

opção pela língua da sede do império como modelo justifica-se por ser a mesma medida 

adotada pelos gregos e romanos. E, para além desse argumento, Soares Barbosa assinala 

que a escolha pela língua da Corte se faz em razão desta variedade estar mais sujeita ao 

aprimoramento constante em razão do uso repetido, que se ajustam às demandas 

advindas de ser a sede do trono, o que não ocorre nas províncias, por ser menos intensa 

a circulação das informações de toda ordem: 

O uso porêm da Corte não he o uso do Povo; mas sim o da gente mais 

civilizada e instruída. Entre aquelle grassão pronunciações não menos 

viciosas, que nas provincias; mas que os homens polidos estranhão. O 

que não succede nas das provincias, com que são criados aquelles 

mesmos que bem o são; e por isso não as emendão senão com o tracto da 

Corte, ou de pessoas, que falão tão bem como nella (BARBOSA, 1822: 

50-51). 



Dessa forma, portanto, Soares Barbosa assinala que para sanar os vícios da 

pronunciação requer aos homens das províncias que estejam em contato com a língua da 

Corte de “gente mais civilizada e instruída”, pois como destacou Coelho (2013: 170), os 

parâmetros, segundo os quais o autor definiu a língua da Corte como norma, são 

extralinguísticos. 

4.5.2. Ortografia 

Inicia-se esse tópico com alguns apontamentos de Rolf Kemmler (2012) de seu 

artigo A evolução das ideias ortográficas de Jerónimo Soares Barbosa: da Eschola 

Popular (1797) à Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822), no qual o 

autor faz um estudo comparativo das ideias de Soares Barbosa sobre ortografia nas duas 

obras do autor citadas no título. Ressaltar-se-ão aqui os pontos que Kemmler destaca 

como as inovações de Soares Barbosa no estudo da ortografia e que estão presentes em 

sua Gramática filosófica (1822). 

Segundo Kemmler, as primeiras reflexões de Soares Barbosa sobre a ortografia 

da língua portuguesa são encontradas em sua obra Eschola popular das primeiras letras 

(1797), em sua terceira parte intitulada Da calligraphia, e orthographia, ou arte de 

escrever bem e certo a lingua portugueza, que veio a público em 1797. Essa parte da 

obra está divida em dois capítulos: Da Calligraphia e Da Orthographia. Este último, 

comum às duas obras, está subdividido em dois artigos: Orthographia popular, ou da 

Pronunciação e Da Pontuasão. 

Com base nas considerações de Kemmler, observa-se que muitas reflexões 

apresentadas por Soares Barbosa na gramática já estavam presentes em sua obra 

Eschola popular: 



Uma parte considerável do texto dedicado à ortografia no terceiro 

opúsculo da Eschola popular chegou a ser aproveitada pelo próprio 

gramático quando elaborou a Grammatica philosophica. Isto aplica-se, 

antes de mais nada, às considerações iniciais sobre a ortografia, nas quais 

o autor fornece a sua definição básica (KEMMLER, 2012: 314). 

Dessa forma, destacam-se os seguintes aspectos: a divisão do capítulo Da 

Orthographia, no qual Soares Barbosa já contemplava a pontuação como uma das 

partes que compõe o estudo da ortografia, e as regras comuns aos três sistemas 

ortográficos, na gramática, que são as que constavam na ortografia popular ou da 

pronunciação na obra de 1797, enquanto que, “as regras aplicáveis aos sistemas 

etimológico e usual no segundo capítulo da gramática acadêmica não encontram 

qualquer reflexo na obra escolar de Barbosa” (KEMMLER, 2012: 305),  

As regras apresentadas nos sistemas etimológico e usual são, portanto, 

inovadoras, em sua Gramática filosófica e, na concepção de Cagliari (1985: 93), Soares 

Barbosa inova essencialmente, ao se diferir das gramáticas de tradição normativa, ao 

refletir sobre a língua oral, reconhecendo-a como distinta da língua escrita e como ponto 

de partida para a descrição da língua, como já mencionado no estudo da ortoépia. 

Dessa forma, destaca Cagliari (1985), a língua escrita constitui-se como um 

instrumento importante para registro dessa linguagem, sobre a qual Soares Barbosa 

elabora “um tratado sucinto e perfeito sobre a natureza e usos da escrita, passando por 

um resumo sobre a sua história”, que o conduz à criação de uma ortografia da 

pronunciação, ratificando sua proposta de descrição, apresentada nas duas obras. 

Segundo Cagliari (1985), portanto, a inovação de Soares Barbosa no que se 

refere ao estudo da ortografia está em descrever a língua a partir de seu uso oral em 

contraste com a tradição, que privilegiava a língua escrita. Essa perspectiva parte em 

busca de valorizar aspectos da língua oral que se viam esquecidos na sistematização 



ortográfica das gramáticas que o antecederam. Sendo assim, destaca Cagliari, que a 

descrição de Soares Barbosa busca evidenciar marcas de prosódia, ritmo e entonação, 

entre outras características que sinalizariam a variação sociolinguística. 

Retomando as considerações comparativas de Kemmler (2012), o autor destaca 

que os termos vozes e articulações, utilizados na Eschola popular, são modificados por 

vozes e consonancias, na gramática, na qual o autor apresenta a explicação abaixo, que 

respalda essa alteração. 

Os Grammaticos modernos chamão Articulações a estas consonancias. E 

com effeito o são. Mas, como as vozes tambem são articulações, não he 

este nome proprio para distinguir humas das outras. O de Consonancias 

caracteriza melhor a natureza particular destas modificações, que nunca 

soão persi, mas so junctas ás vozes, que modificão; e he outro sim mais 

analogo á nomenclatura ja recebida das vozes; as quaes, chamando-se 

assim porque as Letras, que as figurão, se chamão vogaes; tambem 

aquellas se devem chamar Consonancias; porque as Letras, que as 

representão, se chamão Consoantes (BARBOSA, 1822: 7). 

Essa citação, além de ser um esclarecimento sobre a diferença entre os termos 

articulações e consonancias, é também uma observação sobre a diferença entre os 

termos vozes e vogais, consoantes e consonancias, que trazem implicações tanto para o 

estudo da ortoépia, quanto da ortografia. Essa distinção é retomada ao longo da 

gramática, quando o autor faz uma observação sobre a regularidade dos verbos: “Nunca 

se devem confundir as consonancias com as consoantes, isto he, os sons elementares das 

consoantes com as letras consoantes, que nossa Orthographia usual empregou para as 

exprimir na escriptura” (BARBOSA, 1822: 266). 

Essa percepção, segundo Cagliari (1985), evidencia o caráter precursor de 

Soares Barbosa na notação do sistema ortográfico da língua portuguesa, que o conduz a 



fazer do abecedário da língua portuguesa um alfabeto de transcrição fonética, na 

ortografia da pronunciação. 

Essa preocupação com a pronúncia, com o ensino da língua para 

estrangeiros, e com a ruptura com os sistemas ortográficos, tão profundo 

em JSB, seria o mesmo tipo de preocupação que levaria, um século 

depois, à fundação da Sociedade Internacional de Fonética (IPA) 

(CAGLIARI, 1985: 96). 

Destaca-se, portanto, o caráter precursor de Soares Barbosa, que, de acordo com 

Lopes (1989: 82-83), inova ao propor dois sistemas ortográficos: fonético e 

etimológico, nos quais, ao contrário das gramáticas tradicionais, considera como objeto 

de descrição a língua em suas diversas realizações: a dos “litteratos” e dos “illiteratos”, 

e assim incita as primeiras reflexões sociolinguísticas sobre a língua portuguesa. 

No entanto, cabe observarmos que essa não é uma proposta inédita, pois, já 

“aparecera sem a menor repercussão, em 1746, no Verdadeiro Método de Estudar, do 

Pe. L. A. Verney” (LOPES, 1989: 83). 

Na opinião de Kemmler, a maior inovação de Soares Barbosa, nos estudos 

ortográficos, está no conceito de ortografia usual, o qual define como um sistema misto, 

que oscila entre os dois sistemas ‘clássicos’, ortografia da pronunciação e ortografia 

etimológica, “chegando até a ser considerado o sistema ortográfico oficial do ensino 

público português, por virtude da Portaria de 1 de setembro de 1897” (KEMMLER, 

2012: 304).
12
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 “A aplicabilidade da referida portaria foi confirmada por portaria do Presidente do Conselho 

regenerador Ernesto Rodolofo Hintze Ribeiro (no governo de 1900-1904) em 1 de fevereiro de 1901” 

Kemmler (2102: 304). 

Segundo Fávero e Molina (2006: 89), no século XIX a ortografia ainda não é normatizada, o que somente 

acontece em 1904 e 1907, em Portugal e no Brasil, respectivamente. 



Atendo-se ao estudo da Gramática filosófica pode-se perceber que para Soares 

Barbosa o sistema de notação ortográfico é considerado arte e passível de uma 

representação unívoca entre sons e letras tal como as palavras são pronunciadas: 

A Orthographia he a arte de escrever certo, isto he, de representar 

exactamente aos olhos por meio dos caracteres Litteraes do Alphabeto 

Nacional, os sons, nem mais nem menos, de qualquer vocabulo, e na 

mesma ordem, com que se ponuncião no uso vivo da Lingua: ou bem 

assim os que o mesmo vocabulo em outro tempo teve nas Linguas 

mortas, donde o houvemos. 

Assim o vocabulo Ortografia, escripto por este modo, representa ao justo 

os sons de sua pronunciação viva na Lingua Portugueza. Porêm escripto, 

como se vê ao princípio, representa, não so os sons, que tem 

presentemente, mas também os que teve em outro tempo no uso vivo da 

Lingua Grega, donde o houvemos (BARBOSA, 1822: 56). 

No entanto, essa é só uma das propostas assinaladas por Soares Barbosa, que 

como se observa no trecho acima, através da ilustração da palavra ortografia, ora 

grafada ortografia, ora orthographia, admite um sistema de notação ortográfica, em que 

são adotadas letras não pronunciadas, em razão da origem etimológica dos vocábulos. 

A primeira Orthographia chama-se da pronunciação; porque não 

emprega caracteres alguns ociosos e sem valor: mas tão somente os que 

correspondem aos sons vivos da Lingua. A segunda chama-se 

Etymologica, ou de Dirivação; porque admitte letras, que presentemente 

não tem outro prestimo senão para mostrar a origem das palavras 

(BARBOSA, 1822: 56-57). 

O capítulo destinado ao estudo da ortografia, segundo Couto (2012: 29), é o que 

mostra a postura mais radical do autor, que, ao propor a utilização da ortografia da 

pronunciação, nota-se latente o distanciamento que há entre a teorização linguística e a 

prática, visto que, ao redigir sua obra, Soares Barbosa restringe a aplicação de seu uso 



apenas às seis páginas do estudo da ortografia, sem empregá-la ao longo dos demais 

capítulos. De acordo com Couto (2012), essa foi, portanto, uma proposta que não teve 

consequência na prática da época e na própria obra de Soares Barbosa, apenas 

semeando reflexões para reformas futuras. “Entre estas duas Orhtographias caminha a 

usual, assim chamada, porque não tem outra auctoridade se não a do uso presente e 

dominante” (BARBOSA, 1822: 57). 

A ortografia da pronunciação é apresentada como o modelo mais fácil que pode 

dar segurança ao povo iletrado a fim de que ele não tenha que “largar a penna a 

qualquer palavra, que queira escrever, para consultar o vocabulario da Lingua” 

(BARBOSA, 1822: 57). 

Porêm a Orthographia da Pronunciação não he assim. Rectificada que 

seja esta; não tem elle mais do que distinguir os sons, quer simples, quer 

compostos, de que consta qualquer palavra, e figural-os com os 

caracteres proprios, que os Alphabetos Nacionaes para isso lhe dão 

(BARBOSA, 1822: 57). 

No entanto, destaca o autor que essa proposta não agrada muito aos letrados que 

não encontram dificuldades em utilizar tanto a ortografia etimológica quanto a usual, e 

esclarece: “Eu, para satisfazer a todos, porei primeiro as Regras communs a todas as 

Orthographias, e depois ás proprias a cada huma dellas. Quem quizer poderá escolher” 

(BARBOSA, 1822: 57-58). 

E, para finalizar a definição de ortografia, Soares Barbosa assinala que não 

compreende só o estudo dos modos de representação dos vocábulos, mas também os 

sinais de pontuação, que têm a atribuição de marcar as relações que as palavras 

assumem nas orações e tom de voz. 



Toda Orthographia tem duas partes. A primeira he a união bem ordenada 

das Letras de qualquer vocabulo, correspondentes aos sons, e á sua 

ordem na boa pronunciação do mesmo. A segunda he a separação dos 

mesmos vocabulos e orações na Escriptura continuada, segundo a 

distincção, e subordinação das ideas e sentidos, que exprimem. Aquella 

he objecto da Orthographia, tomada em hum sentido mais restricto; e esta 

he objecto da Pontuação. Do que tudo passo a tractar por esta mesma 

ordem (BARBOSA, 1822: 58). 

As regras comuns aos três sistemas ortográficos são doze e são apresentadas no 

capítulo I do Livro II, as quais, em linhas gerais, serão transcritas abaixo. Após 

apresentá-las, o autor expõe nos dois capítulos seguintes as particularidades de cada 

sistema e trata da ortografia etimológica e usual conjuntamente. 

A regra I determina que, para se escrever palavras que são próprias, nativas da 

língua portuguesa, não devem ser adotados outros caracteres que não sejam os que o uso 

da Nação adotou para esse fim. Para contribuir para o conhecimento do leitor é 

apresentado em seguida o alfabeto adotado pela nação. 

São cinco vogais orais: A, E, I, O, U; cinco vogais nasais: Ã, Ẽ, Ĩ, Õ, Ũ e 21 

consoantes: B, C, D, F, G, M, T, V, S (com vogal diante), S, Z, (sem vogal diante) e X, 

J, CH, N, NH, R, RR. GU e QU exprimem os sons guturais antes E e I; Ç em lugar do 

S, e G no lugar de J antes E e I. 

A regra II determina que não se deve dobrar letras em início e fim de palavras. 

Com a regra III proíbe-se a inserção de letras que não estejam relacionadas à 

pronunciação e à etimologia das palavras. 

A determinação de usar letras maiúsculas somente no início das palavras e nunca 

no meio vem explicitada na regra IV. Devendo-se usá-las apenas em nomes próprios, 

títulos de honra e de dignidade, nomes pátrios e gentílicos e em palavras que iniciam 

sentenças. 



Na regra V, um sistema de notação diferenciado para a representação das 10 

vozes orais é apresentado: usar-se-á apenas as cinco vogais A, E, I, O, U, porém, 

quando houver necessidade de fazer a distinção de acentos entre O e E abertos /é/, /ó/ e 

O e E fechados /e/ e /o/, e entre palavras homófonas: pára (verbo) para (preposição), o 

uso do acento será necessário. 

Na regra VI é apresentada uma maneira para se distinguir as vozes ambíguas I e 

E e O e U, pois, quando esses sons vocálicos ocupam as sílabas pretônicas, para que se 

saiba de que forma a vogal deve ser grafada, será preciso, no caso dos verbos, resgatar o 

sistema flexional destas palavras, conjugando-as no tempo presente do indicativo e, para 

os nomes, será necessário resgatar sua formação. Entretanto, na posição postônica, o 

que soar [i] deve ser representado com <e> e o que soar [u] deve ser representado com 

<o>. 

A regra VII assinala duas possibilidades de marcar a nasalidade: emprega-se o 

acento til “~”ou usam-se as letras M ou N adiante das vogais, lembrando-se de que em 

posição final e antes de P, B e M só se deve grafar M e nos demais casos N. 

Na regra VIII, a fim de eximir a dúvida entre como representar os sons /e/ e /i/e 

//o\ e /u\ em ditongos, quando eles se encontram nas posições em que se neutralizam, 

estabelece-se que a representação dos 10 ditongos orais dar-se-á da seguinte maneira: 

para distinguir o primeiro par, defini-se o uso uniforme de i: ai, éi, ói, ôi, ui e, em 

relação ao par /o\ e /u\, defini-se que, quando o som ocorrer no meio ou início do 

vocábulo, será usado u e, quando no final, será usado o, com exceção dos pronomes, em 

que eu será escrito sempre com u e os possessivos, que podem tanto ser escritos com 

<o> mêo, têo, sêo, quanto com u em conformidade ao pronome “eu” ou em analogia aos 

adjetivos latinos em us: mêu, têu, sêu. 



Por existirem inúmeras formas de grafar os seis ditongos nasais, na regra IX, 

estabelece-se um uso uniforme para a representação desses ditongos: o uso do til (~) em 

cima dos ditongos. Nos ditongos em que os sons de /e/ e /i/ e /o/ e /u/ tornam-se 

indistinguíveis, adotam-se o <e> e o <o> para representação, respectivamente. 

A regra X explicita que as consoantes V, Z, J, X e as prolações CH, LH, NH, 

GU e QU não serão dobradas em nenhuma ortografia apresentada, exceto o R, que 

quando áspero e forte e empregado entre vogais será representado rr, como em carro. 

Tem-se na regra XI as características comuns às três ortografias para a 

representação das consoantes guturais /k/ e /g/: <c> e <g> são empregadas antes de A, 

O, U e <gu> e <qu>, antes de E e I. Nessa regra há a recomendação do uso do trema 

para distinguir o u mudo do u pronunciado, som vocálico /u/. O mesmo acento gráfico 

recomenda-se sobre o /u/ sonoro quando em hiatos e ditongos. O trema recairá sobre a 

primeira vogal nos hiatos. 

A regra XII dispõe sobre a divisão das palavras que como regra básica deverá 

ser feita por sílabas. Para que as sílabas não sejam partidas, as palavras separam-se entre 

vogais, entre vogais e consoantes ou entre consoantes, exceto quando há ditongo na 

sílaba que as vogais devem permanecer juntas. 

No capítulo II -Regras proprias da Orthographia Etymologica, e Usual, Soares 

Barbosa estabelece uma regra única e geral: 

Toda a palavra Portugueza que for dirivada ou da Lingua Grega, ou da 

Latina, deve conservar na escriptura os caracteres da sua origem, que se 

poderem representar pelos do nosso Alphabeto, e forem compativeis com 

a nossa pronunciação. Mas o uso faz nesta regra todas as excepções, que 

quer (BARBOSA, 1822: 68). 

Observa-se nessa regra uma contradição, uma vez que, ao finalizá-la, Soares 

Barbosa acrescenta uma ressalva de que o uso é que define as regras no caso descrito. 



Tem-se, portanto, que Soares Barbosa não define regras claras para os sistemas 

etimológico e usual, prevalecendo-se as regras do uso. 

Nos dois parágrafos seguintes, Soares Barbosa discorre sobra a aplicação da 

regra geral nas palavras de origem grega e latina, destinando um parágrafo para o estudo 

de cada uma delas. No parágrafo I, são descritas as situações em que os caracteres 

gregos (K, Y, TH, PH, RH, CH, PS) serão utilizados, e no parágrafo segundo, as 

situações em os caracteres latinos (H, X, C, Ç, G, S, e as letras dobradas) são utilizadas. 

O Capítulo III - Regras proprias da Orthographia da Pronunciação também se 

inicia com a apresentação de uma regra única geral e que é aplicada nos paarágrafos 

seguintes, em relação às vogais e ditongos e às consoantes e sílabas.  

Qualquer palavra, que se queira escrever, pronuncie-se primeiro bem, e 

distinguidos todos os sons, de que he composta, estes se escrevão pela 

mesma ordem com os caracteres, que lhes competem nos Abecedarios 

completos, e exactos, que ficão lançados nos Capitulos I. e II. da 

Orthoepia, e no Cap. I. Regra I. da Orthographia, e a palavra assim 

escripta ficará sem erro de Orthographia (BARBOSA, 1822: 77). 

Essa é, portanto a regra geral única da ortografia da pronunciação, que segundo 

o autor, é sem exceção e que se aplica a todos os sons da língua sejam eles simples 

(vocálicos e consonantais) ou compostos (ditongos e sílabas), o que é mostrado nos 

parágrafos seguintes, nos quais o autor a utiliza, para assim explicá-la. 

No que se refere aos sons vocálicos e aos ditongos orais e nasais, Soares Barbosa 

(1822: 77) destaca que não há diferenças na ortografia da pronunciação, e que as regras 

que prevalecem para a grafia desses sons, nessa ortografia, são as regras comuns a todas 

as ortografias, já citadas nas regras V, VI, VII, VIII e IX, no capítulo I - Das regras 

comuns a todas as ortografias. 



No parágrafo dois, Soares Barbosa trata da aplicação da regra geral às 

consoantes e sílabas portuguesas. Assim, Soares Barbosa esclarece quais serão as 

representações adotadas em situações que há a existência de mais de um caractere 

representativo de um mesmo som, e que por isso geram dúvidas quanto a seus 

empregos. Esses caracteres são: G e GU; C e QU; SS, C e Ç; Z e S, quando 

intervocálicos; e J e G, e X e CH, em que cada grupo de letra representa um mesmo som 

na língua, e por isso, faz com que a pronunciação deixe de ser suficiente para orientar a 

escrita. 

Assinalada essa dificuldade, Soares Barbosa (1822: 79) que afirma que a escolha 

mais acertada é orientar-se pela pronunciação da língua, 

Pois que os caracteres não forão inventados se não para reprezentarem os 

sons; e quando para cada um se destinou sua Letra propria, quem uza 

dela cumpre com o fim da scritura, e não deve ser taxado de imperito por 

não uzar para o mesmo som tambem de outras, que depois ou a 

ignoransia, ou o capricho acresentárão (BARBOSA, 1822: 79-80). 

Assim, Soares Barbosa discorre esclarecendo quais as letras desses grupos serão 

empregadas na ortografia da pronunciação, de forma que “não se empregará letra 

alguma, que não steja no Alfabeto Nasional do uzo, qual é o que propuzemos asima 

Cap. I Reg. I” (BARBOSA, 1822: 83). 

No último capítulo do Livro II, Soares Barbosa trata da pontuação, no qual 

apresenta os sinais e seus respectivos usos, os quais não dispensam o conhecimento das 

partes da oração, de sua sintaxe e construção, uma vez que esses sinais têm como 

atribuição marcar essas partes e suas relações na oração. Logo, 

A Pontuação he a Arte de na escriptura distinguir com certas notas as 

differentes partes, e membros da oração, e a subordinação de huns aos 

outros a fim de mostrar a quem lê as pausas menores e maiores, que deve 



fazer, e o tom e inflexão da voz, com que as deve pronunciar 

(BARBOSA, 1822: 85). 

Os sinais de pontuação são, portanto, sinais indicativos de inflexão de voz que 

cumulativamente e simultaneamente marcam as relações entre as palavras na oração. 

Assim, Soares Barbosa divide o estudo da pontuação em dois parágrafos: I - Das Regras 

Geraes, e Particulares da Pontuação e II - Dos mais Signaes da Pontuação. 

No primeiro parágrafo, Soares Barbosa trata dos seguintes sinais: espaços, ponto 

simples (.), ponto de interrogação (?), ponto de exclamação (!), vírgula (,), ponto e 

vírgula (;), dois pontos (:), e no segundo, dos seguintes: parênteses ( ), risca de união (-), 

apóstrofe (’), trema (¨), acento agudo (´), acento grave (`) e acento circunflexo (^). 

Quanto ao uso dos acentos no português, Soares Barbosa ressalta que esses 

acentos não têm só a função prosódica de marcar o tom de elevação ou abaixamento das 

sílabas, como faziam os gregos e romanos, mas servem para diferenciar na escrita 

nossos sons vocálicos, para os quais só dispomos de cinco letras que os representem. 

Assim, os acentos podem distinguir os sons vocálicos abertos dos sons vocálicos 

fechados. 

4.5.3. Etimologia 

Leia-se a seguinte definição: 

A Etymologia pois, que em Latim se diz Veriloquium, tem por objecto 

averiguar a verdadeira natureza de cada palavra por ordem e 

representação analytica do pensamento, os seus differentes misteres e 

usos na enunciação de nossas ideas, e descobrir na analogia, ou 

diversidade de suas funcções communs o fundamento, e caracteres de 

cada classe primitiva ou subalterna, a que todos os Elementos do discurso 

se devem reduzir (BARBOSA, 1822: 98). 



O estudo da etimologia, portanto, diferente da concepção que se tem do termo 

nos dias atuais, não se trata de uma parte que “se occupe em indagar as origens 

particulares de cada palavra” (BARBOSA, 1822, VII), mas corresponde à parte da 

gramática a que se denomina morfologia. Dessa forma, “a etimologia ensina as especies 

de palavras, que entrão na composição de qualquer Oração, e a analogia de suas 

variações e propriedades geraes” (BARBOSA, 1822, 1). 

Nesse estudo, destaca-se classificação das palavras proposta por Soares Barbosa, 

que, apoiada no fundamento de que “estes elementos da Oração, como são signaes das 

ideas, não podem ser, nem mais, nem menos em número, nem de outra espécie, que não 

sejão os Elementos do pensamento, que os mesmos exprimem” (BARBOSA, 1822: 98), 

estão distribuídas em seis classes gramaticais. 

Soares Barbosa divide as palavras em duas classes gerais: as interjectivas ou 

exclamativas e as discursivas ou analyticas. A segunda classe subdivide-se em 

nominativas (nome substantivo e nome adjetivo) e combinatórias ou conjuntivas (verbo 

substantivo, preposição e conjunção). Segundo o autor, na primeira classe encontram-se 

as interjeições, que são palavras denotativas do estado de espírito do homem e 

desligadas do contexto da oração, enquanto que na segunda encontram-se no primeiro 

grupo palavras que nomeiam e caracterizam as ideias, e no segundo grupo, palavras que 

combinam as ideias entre si. 

Segundo Casteleiro (1980/1981: 105), essa é uma divisão que se afasta da 

Grammaire de Port Royal e que se justifica baseada em três argumentos de análise, os 

quais denomina formal, lógico e funcional, referindo-se, respectivamente, aos três 

pressupostos enumerados por Soares Barbosa para definir as cinco classes discursivas 

elementares e indispensáveis da oração, que devem estar presentes em cada classe 

gramatical concomitantemente. São eles: 



1) Cada classe deve conter palavras de composição simples, ou seja, da qual 

não se pode depreender nenhuma outra palavra; 

2)  Cada classe deve ser necessária e indispensável à enunciação do 

pensamento, e comum a todas as línguas, sem exceção; 

3) Cada classe deve exercer no discurso uma função exclusiva, que não 

pode ser exercida por nenhuma outra classe; 

Das seis classes gramaticais definidas, Soares Barbosa (1822: 110) classifica em 

variáveis os substantivos, os adjetivos e o verbo substantivo e, em invariáveis, as 

preposições, as conjunções e as interjeições. 

As interjeições, única parte não discursiva, são consideradas 

a Linguagem primitiva, que a natureza mesma ensina a todos os homens, 

logo que nascem, para indicarem o estado, ou de dôr, ou de prazer 

interior, em que sua alma se acha: e por isso devem ter o primeiro Lugar 

na ordem das Partes da Oração, e antes mesmo dos Nomes, e mais partes 

discursivas, que os Grammaticos costumão pôr primeiro (BARBOSA, 

1822: 100-101). 

Embora Soares Barbosa defina apenas seis classes de palavras, o autor não deixa 

de tratar das outras quatro categorias gramaticais particípio, artigo, pronome e advérbio 

da gramática grega, que segundo o autor, integrarão as seis classes mencionadas em 

razão de alguns critérios. 

A partir da compreensão de que “todo o nome, que se ajunta a hum Substantivo 

para o modificar, ou determinando-o, ou explicando-o, ou restringindo-o, he para mim 

hum nome Adjectivo, quer seja declinavel, quer indeclinável” (BARBOSA, 1822: 109), 

Soares Barbosa estabelece que os pronomes, os artigos e os particípios compõem a 

classe dos adjetivos, que, como ressalta Lopes (1989: 82), é uma classificação definida 



pela função e não pela forma, da qual se depreende que o termo adjetivo é utilizado para 

significar função adjetiva. 

Sobre essas palavras, Soares Barbosa assinala: 

Elles [os pronomes] modificão os Substantivos, determinando-os a fazer 

na representação do discurso o papel, ou da primeira figura e 

personagem, que he a de quem fala; ou da segunda, que he a com quem 

se fala; ou da terceira, que he a de quem se fala. São pois huns verdeiros 

Adjectivos. E para não haver nisto duvida alguma, o pronome mesmo da 

terceira pessoa toma formas genericas para poder concordar; o que he 

outrosi hum caracter proprio dos Adjectivos (BARBOSA, 1822: 109). 

O Artigo o, a; os as; tem tambem estas formas genericas; certo que para 

concordar com os nomes appellativos, a que sempre se ajunta para os 

modificar determinando-os a um sentido, não ja especifico, mas 

individual. He pois tambem hum Adjectivo da classe dos Determinativos; 

como são os Pronomes (BARBOSA, 1822: 109-110). 

Essas são, portanto, as justificativas apresentadas por Soares Barbosa para que 

esses termos, então, considerados categorias gramaticais distintas pela tradição, não 

sejam por ele assim interpretadas. Ainda na análise etimológica ressalta-se o estudo das 

preposições tal como se encontra em gramáticas contemporâneas como, entre elas a de 

Celso Cunha (2008[1984]), cuja classificação baseia-se nas noções de estado e 

existência versus ação e movimento. 

Soares Barbosa (1822: 314) lista quarenta palavras que vem sendo descritas 

como preposição nas gramáticas, das quais considera preposições apenas 16; as demais, 

segundo o autor, são nomes substantivos que complementam as preposições e outras, 

advérbios ou uso reduzido de outras preposições. São as preposições da língua 

portuguesa: a, ante, apoz, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, sem, 

sob, sobre. 



Ao classificar as preposições, Barbosa busca apresentar um estudo claro e 

coerente dessas palavras, a fim de que seja possível distinguir as diferentes preposições, 

nos casos em que uma pode expressar a mesma relação expressa por outra. 

A ser assim, ficarião as preposições confundidas humas com outras, seu 

uso arbitrario e incerto, e frustrada a empresa de as reduzir a certas 

classes segundo suas propriedades. O uso porêm não he tão cego e 

despotico, que não sigua em seus procedimentos alguma razão e ordem, 

que cumpre indagar, para não fazer da Grammatica huma collecção mera 

de observações desvairadas, devendo ser hum systema razoado de 

analogias (BARBOSA, 1822: 317). 

 Seu estudo, então, promove uma sistematização da descrição dessas palavras, 

com o objetivo de evitar equívocos no uso indiscriminado das preposições, assim como 

na compreensão das ideias por elas expressas, visto que, essas tangências semânticas 

são motivadas em razão de que  

O primeiro destino das preposições foi indicar as relações entre os 

objectos sensiveis por ordem ao lugar, que occupão em hum espaço, ou 

ao movimento, que no mesmo fazem. Mas como as mesmas relações, que 

ha entre os objectos sensiveis, podem tambem haver entre as ideas 

abstractas, que, como aquelles, são igualmente objectos de nossos 

pensamentos, e as ideas abstractas o podem ser mais, ou menos; daqui 

vem, que huma mesma preposição póde ter lugar em casos bem 

dissimilhantes, de sorte que ás vezes as ultimas accepções apartão-se 

tanto das primeiras, que perdendo-se de vista o fio da analogia, pelo qual 

a preposição foi passando gradualmente de hum uso a outro, não será 

facil dar a razão da differença entre as suas primeiras accepções e as 

ultimas. Contudo é certo, que a há (BARBOSA, 1822: 317-318). 

Observado, então, que sempre haverá uma analogia entre os diferentes usos das 

preposições, ainda que não seja nitidamente visível essa relação, Soares Barbosa 



assinala que a partir do estudo apresentado no Artigo II - Classificação das preposições 

portuguezas é possível depreender com mais facilidade o significado próprio e natural 

de uma preposição em uma relação geral, pois,  

A relação geral exprimida pela preposição he sempre a mesma. Os 

complementos della são os que varião, e parecem mais ou menos duros, 

segundo se apartão ou chegão mais áquelles, com que a preposição se 

juntou ao principio (BARBOSA, 1822: 319). 

Sendo assim, Soares Barbosa divide as preposições em duas classes gerais 

baseadas nas relações gerais que os objetos podem ter uns com os outros, que são: de 

estado e existência e de ação e movimento. As preposições são, então, classificadas em 

preposições de estado e existência e preposições de ação e movimento, segundo as 

relações gerais que expressam, respectivamente. 

As preposições da primeira classe são aquelas que exprimirem as relações dos 

objetos que assumem como ponto de referência o lugar onde existem ou estão em 

relação a outro objeto. Como preposições dessa classe, Soares Barbosa cita ante, após, 

com, contra, em, sobre, sem, sob e entre. 

Em expressa lugar onde em geral; sobre, sob e entre referem-se às situações 

horizontais relativas ao mesmo lugar onde; ante, após e contra expressam situações 

perpendiculares relativas ao mesmo lugar onde; e com e sem, expressam relações de 

acompanhamento no mesmo lugar onde. 

Ao tratar das preposições de segunda classe, Soares Barbosa observa que  

Toda a acção he hum movimento ou real, ou virtual, e todo o movimento 

tem hum principio donde parte, hum meio por onde passa, e hum fim 

aonde, ou para onde se dirige. Estas são as relações geraes das 

preposições activas, cujo primeiro destino tendo sido de indicar o lugar 

donde começa qualquer movimento, o espaço por onde passa, e o termo 



aonde se encaminha; daqui por analogia do espaço local com o espaço do 

tempo passarão a significar as mesmas relações por ordem ao tempo, em 

que huma couza começa, pelo qual continúa, e aonde termina 

(BARBOSA, 1822: 328). 

Dessa forma, de, desde e por expressam relações com valor de lugar d’onde; 

per, lugar per onde; e a, até e para, lugar para onde. 

No estudo dos complementos, Soares Barbosa assinala que as preposições 

poderão assumir diferentes nuances semânticas: “Daqui se vê, que cada huma das 

preposições, debaixo da sua relação geral, se pode applicar a muitas particulares 

segundo a significação das palavras regentes, que a determina, e segundo os 

consequentes, que se lhe dão” (BARBOSA, 1822: 404), em que se destaca a 

multiplicidade de sentidos que as preposições poderão expressar, em função dos termos 

que relacionam. 

Outras considerações originais de Soares Barbosa são encontradas no capítulo 

IV, do livro III, que trata do estudo do verbo. Destaca-se nesse capítulo o § III do artigo 

II, no qual o autor trata das linguagens do modo infinito, destaca-se em especial o 

estudo do infinito pessoal que foi alvo de muitas críticas. 

Segundo Soares Barbosa, “chamão-se Modos as differentes maneiras de 

enunciar a coexistencia do attributo no sujeito da proposição” (BARBOSA, 1822: 200) 

e ressalta que a definição dos três modos verbais: indicativo, subjuntivo e infinitivo é 

consensual entre os gramáticos da época, embora outras classificações sejam 

acrescentadas por alguns deles, a saber: imperativo, suppositivo e optativo. No entanto, 

assinala que há ainda gramáticos que interpretam alguns tempos verbais como modos. 

Diante dessas divergências, Soares Barbosa alerta que o caminho a seguir é o mais 

simples e que trará mais clareza ao entendimento. Assim,  



sendo o verbo uma oração recopilada, tantos devem ser, nem mais, nem 

menos, os modos dos verbos, quantas são especies de orações ou 

proposições por ordem á sua syntaxe e contextura no discurso 

(BARBOSA, 1822: 200), 

E define os três modos: infinitivo, subjuntivo e indicativo, em que o imperativo e 

o supositivo ou condicional estão incluídos no modo indicativo e o optativo, no modo 

subjuntivo. Soares Barbosa (1822: 201) denomina como infinito ou indeterminado a 

forma primitiva de qualquer verbo, pois ao enunciar a coexistência do atributo no 

sujeito da proposição; assim o faz “sem determinação alguma nem de affirmação, nem 

de subordinação, nem de tempos, e pessoas” (BARBOSA, 1822: 201). 

O indicativo é descrito como o modo que funciona independente de outros 

modos e ao qual todos os outros no período se referem e estão subordinados. 

O terceiro Modo é o Subjunctivo, assim chamado, porque suas 

Linguagens vem sempre em consequencia de outras, pelas quaes são 

determinadas. Ellas enuncião a coexistencia do attributo no sujeito da 

proposição de hum modo affirmativo, mas sempre precario, e dependente 

da affirmação de outro verbo, em cuja significação vá preparada a 

indecisão e incerteza, propria da Linguagem subjunctiva (BARBOSA, 

1822: 202).  

No estudo mais detido do infinito no § III - Das linguagens do modo infinito, 

Soares Barbosa, então, reforça que o infinito é chamado de indeterminado por não 

expressar as categorias verbais presentes nos demais modos verbais, tais como: tempo, 

número e pessoa; e assim, apresenta a natureza dos nomes apelativos e dos adjetivos e 

pode assumir como eles a função de complemento de outros verbos e de preposições. 

Soares Barbosa assinala que o modo infinito possui quatro linguagens; dois 

infinitos: pessoal e impessoal e dois particípios: perfeito e imperfeito, no entanto, dar-



se-á ênfase ao estudo do infinito pessoal, por esse ter sido alvo de críticas de alguns 

estudiosos como as apontadas por Said Ali, que são por nós apresentadas no capítulo 8. 

O infinito pessoal é considerado um idiotismo singular, próprio da língua 

portuguesa, que tem como atribuição “o enunciar a coexistencia de hum attributo em 

hum sujeito differente do da oração antecedente” (BARBOSA, 1822: 208), como forma 

de evitar equívocos e de que seja desnecessária a repetição do sujeito da oração infinita, 

quando esse não está expresso pelo verbo da oração finita. 

Outro aspecto da obra, no estudo da etimologia, que se pode assinalar como 

originalidade de Soares Barbosa é destacado por Casteleiro, que considera 

“extremamente fecunda e atual a análise que J. S. Barbosa apresenta sobre o emprego 

do modo subjuntivo” (CASTELEIRO, 1981: 106), que, como sublinha esse autor, é 

mais uma particularidade da obra que repercutiu na gramática gerativa. 

O modo subjuntivo, segundo Soares Barbosa, tem a atribuição de completar os 

verbos que expressam dúvida, opondo-se ao infinitivo, que é usado quando seu verbo 

regente expressa certeza. Desse modo, Casteleiro (1980/1981: 106) afirma: “o autor 

considera que o modo subjuntivo é governado pelas propriedades semânticas e 

sinctáticas dos verbos da frase subordinante ou principal, quer esta esteja explícita ou 

implícita” (CASTELEIRO 1980/1981: 106). 

4.5.4. Sintaxe 

A descrição da sintaxe mereceu de Soares Barbosa uma especial atenção, fato 

que não se pode caracterizar como usual nos compêndios vernáculos de seu tempo. 

Segundo Bernardo (1985), a Gramática Filosófica de Jerônimo Soares Barbosa dedica à 

sintaxe e especialmente ao estudo da ordem das palavras “mais atenção do que qualquer 



outra gramática portuguesa até então, e até mesmo do que a própria Grammaire de 

Port-Royal” (1985: 24). 

Outro aspecto a apontar é que, enquanto Jerónimo Soares Barbosa 

distingue Sintaxe de Construção, os gramáticos de Port-Royal colocam-

nas em plano de igualdade: Sintaxe é sinónimo de Construção, estando-

lhes subjacentes regras que definem as relações entre palavras, ou seja, as 

leis da Sintaxe (BERNARDO, 1985: 28). 

Desse modo, observa-se que a gramática de Soares Barbosa não só amplia o 

estudo da sintaxe das palavras, como também inova ao distinguir os conceitos de 

sintaxe e construção, que como destacou Bernardo (1985) eram termos considerados 

sinônimos na gramática francesa. 

No entanto, embora exista entre a Grammaire générale et raisonné de Port 

Royal e a Gramática filosófica essa distinção, “há algo de coincidente em ambas as 

gramáticas: a ordem das palavras na frase constitui um princípio lógico, não um facto 

linguístico” (BERNARDO, 1985: 29), visto que, da perspectiva dos princípios básicos 

da análise lógica da língua, a que ambas se submetem, a sintaxe cumpre o papel de 

organizar as palavras segundo a ordenação do pensamento. 

Ao analisarmos a Gramática filosófica, então, verifica-se que é no livro IV - Da 

Syntaxe, e Construcção que Soares Barbosa discorre sobre o estudo da sintaxe, e onde 

apresenta a distinção entre os conceitos de sintaxe e construção: 

Syntaxe quer dizer Coordenação; e chama-se assim esta parte da 

Grammatica, que das palavras separadas ensina a formar e compor huma 

oração, ordenando-as segundo as relações ou de conveniência, ou de 

determinação, em que suas ideias estão humas para as outras. 

Os Grammaticos, traduzindo com mais liberdade a palavra Grega 

Syntaxis, lhe dão o nome de Construcção. Mas esta palavra tem mais 

extensão que a de syntaxe. A Syntaxe he huma ordem systematica das 



palavras, fundada nas relações das couzas que ellas significão; e a 

construcção huma ordem local, auctorizada pelo uso das Linguas. Assim 

a construcção pode ser ou direta ou invertida, e ter comtudo a mesma 

syntaxe (BARBOSA, 1822: 362). 

Nota-se nesses conceitos que as diferentes possibilidades que a língua dispõe de 

organizar as palavras são chamadas por Soares Barbosa de construção. Daí que, para o 

autor, a sintaxe é a mesma, e o que muda é a construção, conforme mostra no exemplo: 

“Alexandre venceo a Dario, e A Dario venceo Alexandre” (BARBOSA, 1822: 362-

363). 

Há nessa perspectiva, segundo Lopes, uma antecipação das bases do pensamento 

gerativista dos estudos linguísticos, em que a sintaxe corresponde à estrutura profunda e 

a construção à estrutura superficial da língua. 

Na definição de oração: “Oração, ou Proposição ou Frase (pois tudo quer dizer 

o mesmo) he qualquer juizo do entendimento, expressado por palavras” (BARBOSA, 

1822: 363), destaca Mattos e Silva (2000: 43), que Soares Barbosa propõe uma 

classificação que difere da Grammaire de Port Royal, pois, o autor não faz distinção 

entre os termos frase e proposição, que na gramática francesa eram considerados 

constituição formal e conteúdo semântico, respectivamente. 

Ao tratar das partes que compõem a oração, Soares Barbosa afirma: 

Toda oração tem necessariamente tres termos, hum que exprime a pessoa 

ou couza, da qual se diz e enuncia alguma couza; outro que exprime a 

couza, que se enuncia; e o terceiro que exprime a identidade e 

coexistencia de huma couza com outra. O primeiro termo chama-se 

Sujeito, o segundo Attributo, e o terceiro Verbo. Toda oração pois he 

composta de hum sujeito, de hum Attributo, e de hum verbo, os quaes se 

exprimem ou com três palavras Eu sou amante; ou com duas 



equivalentes ás três Sou amante, ou com huma so, que concentra em si as 

tres como: Amo (BARBOSA, 1822: 363-364). 

Como observa Lopes (1989: 69), essa configuração tripartida da oração em 

sujeito+verbo+atributo, chamada proposição atributiva, é considerada por Soares 

Barbosa como o enunciado canônico por excelência. Tal consideração, segundo Lopes 

(1989) parte da premissa de que qualquer predicado verbal pode ser escrito como um 

sintagma atributivo pela regra de transformação do sistema linguístico (regra 

translatícia), também chamada de processo de normalização, que reduz a oração a três 

termos. 

Essa interpretação, entretanto, ocorre na ordem inversa dos estudos gerativistas, 

como destaca Lopes (1989, 70-71), pois não parte da perspectiva do falante, mas da 

perspectiva do enunciatário. É o enunciatário que na interlocução normaliza as 

proposições de seu enunciador, reduzindo-as à estrutura da proposição atributiva. 

Estabelecidos, portanto, os critérios que justificam a distinção entre os conceitos 

de sintaxe e construção, Soares Barbosa aborda cada um desses conceitos de forma 

separada. Ao tratar da sintaxe são apresentadas as sintaxes de concordância e regência, 

regulares e irregulares; e, na apresentação da construção, as construções direita e 

invertida, as inversões ou anástrofes e as transposições ou hipérbatos. 

No que tange ao estudo da sintaxe de regência, Bernardo (1985: 31) afirma que 

Soares Barbosa apresenta um tratamento diferenciado do que se encontra na Grammaire 

de Port Royal, que descreve esse aspecto gramatical como restrito à gramática particular 

das línguas, enquanto que Soares Barbosa amplia esse aspecto a princípio universal, 

como mostra no trecho abaixo, com o qual dá início ao capítulo III - Sintaxe de 

Regência. 



Reger quer dizer determinar, e demandar alguma couza. E como em 

todas as linguas ha humas palavras, cuja significação he transitiva, ou 

relativa, e que por isso requerem se lhes compete para não ficar suspensa; 

daqui veio dizer-se que, assim como a relação de Identidade entre as 

ideas he o fundamento da syntaxe de concordancia, assim a relação de 

Determinação entre as mesmas he o fundamento da syntaxe de regencia 

(BARBOSA, 1822: 392-393). 

Observa-se, então, que é a significação das palavras que definirá as relações de 

regência entre as partes de uma oração, sabido que as “partes Regidas podem ser todas 

as que compõem a oração” (BARBOSA, 1822: 394) e que “onde ha regencia, 

necessariamente hade haver Partes Regentes e Partes Regidas” (BARBOSA, 1822: 

394). 

Soares Barbosa assinala que, embora as maneiras de que os gregos e latinos 

dispunham para expressar as diferentes relações sintáticas fossem distintas, com a 

marcação dos casos, ou junção da palavra regida a seu regente, quando aquela é 

indeclinável, as relações expressas no português são as mesmas apresentadas por eles. 

Dessa forma, na língua portuguesa, segundo o autor, as relações sintáticas de regência 

reduzem-se às mesmas expressas pelos quatro casos latinos: acusativo, dativo, genitivo 

e ablativo. 

O complemento objetivo, que corresponde ao acusativo, o complemento 

terminativo, ao dativo, o complemento restritivo, ao genitivo e o complemento 

circunstancial, ao ablativo. Soares Barbosa trata de cada um deles no primeiro artigo 

desse capítulo, cujo título é sintaxe de regência regular. 

A regencia he regular, quando as palavras regentes tem expressos na 

oração seus devidos complementos, e os complementos os seus devidos 

antecedentes, sem ser preciso entenderem-se-lhes de fóra. As palavras 



regentes ou significão tão somente huma acção, ou tão somente huma 

relação, ou huma acção e ao mesmo tempo huma relação. 

As primeiras devem ter hum complemento objectivo, as segundas huma 

terminativo, e as terceiras dous hum objectivo e outro terminativo. As 

palavras, que não significão nem acção, nem relação, não requerem 

complemento, mas podem receber ou o restrictivo, ou o circunstancial 

(BARBOSA, 1822: 396). 

Outros aspectos que, como observou Bernardo (1985), diferem a gramática de 

Soares Barbosa da Grammaire de Port Royal e contribuem para a definição de seu 

modelo gramatical, referem-se aos conceitos discutidos nos capítulos IV e V, 

respectivamente, a construção direita e a construção invertida. 

Mais um aspecto saliente da descrição de Soares Barbosa no livro IV, apontado 

por Bernardo (1985) é que o autor não apresenta um estudo das figuras de construção 

apresentadas pelos gramáticos de Port Royal: elipse, pleonasmo, silepse e hipérbato. Na 

obra de Soares Barbosa, silepse, elipse e hipérbato estão contemplados no estudo da 

sintaxe. 

A silepse é tratada no estudo da concordância irregular, em que a concordância 

entre os termos da oração sustentam-se no plano das ideias e não na morfologia das 

palavras; e a elipse é abordada no estudo da sintaxe de regência irregular, essa é 

considerada uma figura, quando a ausência de uma palavra compromete a gramática, 

mas não a compreensão do que é expresso. O autor observa as relações entre as ideias e 

não morfológicas. 

No caso da elipse, destaca Soares Barbosa que a possibilidade dessa estrutura 

fundamenta-se na razão ou no uso. A razão refere-se a não retomada de um termo já 

presente na estrutura que deixa de ser repetido e o uso refere-se a situações inerentes à 

estrutura de cada língua, na qual a palavra omitida pode ser facilmente retomada pelo 

contexto linguístico, observando a significação das palavras e suas relações na oração e 



pelo contexto extralinguístico a partir também do conhecimento linguístico dos usuários 

da língua. 

Como salienta Bernardo (1985: 32-33), apenas o hipérbato é tratado por Soares 

Barbosa no estudo da construção, porém, em concepção diferente da encontrada na 

Grammaire de Port Royal, na qual hipérbato equivale à inversão ou anástrofe, pois, na 

obra de Soares Barbosa, hipérbato refere-se à transposição ou ordem transposta. “Os 

Gregos e Latinos chamavão Anastrophes a estas inversões, e não Hyberbatos, como ora 

lhe chamão nossos Grammaticos” (BARBOSA, 1822: 423). 

Dessa forma, temos a seguinte conceituação: 

O Hyperbato quer dizer Transposição, a qual se faz, ainda sem haver 

inversão, quando entre as palavras ou concordadas, ou regidas, postas 

mesmo em sua ordem direita, se mette alguma couza por meio, de sorte 

que as duas ideas correlativas não ficam junctas na oração, mas separadas 

uma da outra por algum espaço pequeno, ou grande (BARBOSA, 1822: 

423). 

No tocante à ordem vocabular, “todas as construcções se reduzem a duas geraes, 

que são a Direita, e a Invertida.” Soares Barbosa considera as duas construções naturais 

por considerá-las “necessárias, e usadas, mais ou menos em todas as línguas” 

(BARBOSA, 1822: 412), pois nada mais são do que a expressão da ordem com que as 

palavras são elaboradas no pensamento: “As construcções Direita e Invertida são ambas 

naturaes, porque ambas, quanto lhes he possivel, se conformão á ordem, com que nosso 

espirito concebe as couzas” (BARBOSA, 1822: 423). 

Destaca-se que, Soares Barbosa não considera a inversão, construção invertida 

uma irregularidade sintática, que como aponta Bernardo (1985: 33), era a perspectiva de 

análise da Grammaire de Port Royal. O hipérbato, no entanto, embora não seja 



considerado um caso de inversão por Soares Barbosa é uma estrutura com 

irregularidade sintática. 

Por fim, cabe destacar que, embora Soares Barbosa apresente inovações em sua 

gramática no que se refere ao que hoje definimos como figuras de sintaxe, ressalta-se 

que todas as considerações têm em comum o fato de considerarem as inversões e os 

hipérbatos desvios na ordem natural da proposição, que se justificam como forma de 

atribuir mais beleza e originalidade ao discurso (cf. Bernardo, 1985: 34). 

  



5 

REPERCUSSÃO DO PENSAMENTO DE JERÔNIMO SOARES BARBOSA NA 

GRAMATICOGRAFIA BRASILEIRA 

Os autores que tratam da periodização dos estudos linguísticos no Brasil são 

unânimes em reconhecer que as primeiras gramáticas produzidas no país na primeira 

metade do século XIX seguem o modelo de descrição gramatical lusitano, pautado na 

língua em uso em Portugal (Cf. Nascentes, 1939; Cavaliere, 2002; Camara, 2004 

[1972]). Ressalta-se, no entanto, que algumas características dessa gramática que se 

perpetuam ainda início do século XIX são herança das gramáticas gregas e latinas. 

A divisão das palavras em classes, por exemplo, é uma herança greco-latina, 

que, segundo Fávero (1996: 87) tem como fonte as obras de Dionísio, filósofo grego, 

Donato e Varrão, estudiosos de Roma. Também constitui essa herança a divisão das 

gramáticas nas quatro partes: etimologia, sintaxe, ortografia e prosódia, “divisão essa 

que permanece até o século XVI ou até mais porque ainda se encontra, em fins do 

século XVIII, por exemplo, em Soares Barbosa” (FÁVERO, 1996: 94), e no século 

XIX, como mostrará nossa análise das obras brasileiras. Esta divisão no século XIX, 

segundo Penha (1989: 51-52), é um traço característico dos seguidores de Jerônimo 

Soares Barbosa, tanto no Brasil como em Portugal. 

Este capítulo busca mostrar que a Gramática filosófica (1822) de Jerônimo 

Soares Barbosa, considerada a grande manifestação da gramática racionalista em 

Portugal, no século XIX, deixou um grande legado à gramaticografia de língua 

portuguesa, inclusive influenciando os estudos no Brasil novecentista. Não sem razão, 

bem assinala Penha (1989:51) que “o aproveitamento da GPLP por muitos gramáticos 



de Portugal e do Brasil vem mostrar que essa obra bissecular exerceu muita influência 

na tradição gramatical da língua portuguesa” (PENHA, 1989: 51). 

A primeira obra oficial adotada no ensino da língua portuguesa em Portugal, 

após a impossibilidade do uso da gramática de Manuel Álvares foi a Arte da 

grammatica da lingua portugueza (1770) de José dos Reis Lobato, que é também 

adotada em nosso território por ser o Brasil, à época, colônia de Portugal. Embora, a 

primeira edição publicada no Brasil, segundo Torres (2010: 851), seja de 1830, 

corresponde à 23ª edição, lançada no Rio de Janeiro pela Typographia Imperial e 

Nacional, na verdade bem antes, em 1812, a gramática de Lobato fora lançada pela 

Impressão Régia (LOBATO, 1812). Diferente da gramática de Soares Barbosa, a 

orientação da obra de Reis Lobato destina-se ao ensino das séries inicias. 

A obra de Jerônimo Soares Barbosa legitimada pela Academia de Ciências de 

Lisboa e publicada em 1822, ganha notoriedade nesse período. 

Não se pode ignorar a contribuição da gramática filosófica aos estudos 

lingüísticos. Dela é tributária a própria gramática tradicional, não só na 

sua divisão e estruturação enquanto compêndio, como na apresentação e 

descrição de fatos gramaticais, principalmente na classificação e divisão 

dos sons fundamentais, na distribuição e classificação das partes da 

oração, na divisão e classificação das orações, nas sintaxes de regência, 

concordância e construção, etc (RANAURO, 2004: 19). 

Posta tais considerações, cabe-nos passar a uma análise detalhada das principais 

gramáticas brasileiras do século XIX em que se pode perceber a presença de Jerônimo 

Soares Barbosa. 

  



5.1. Análise do Epítome da gramática da língua portuguesa (1806) de Antônio de 

Morais Silva 

Antônio de Morais Silva em sua Epítome da gramática da língua portuguesa 

define: “grammatica é a arte que ensina a declarar bem os nossos pensamentos, por 

meyo das palavras” (1806: 9). E em seguida distingue gramática universal de gramática 

particular, em que a primeira é descrita como a que “ensina os methodos, e principios de 

falar communs a todas as línguas” (1806: 9) e a segunda, assinalando a língua 

portuguesa, é a que “applica os principios communs de todos os idiomas ao nosso, 

segundo os usos adoptados polos que melhor o falão” (1806: 9). 

Tendo em vista essas definições, nota-se que o conceito de língua e linguagem 

presente na obra de Morais Silva corrobora a orientação presente na obra de Soares 

Barbosa de que a língua é a expressão do pensamento e, dessa forma, está sujeita às leis 

gerais que o governam. 

Morais Silva (1806) inicia a Introducção de sua obra com as definições de 

gramáticas acima transcritas e dedica esta parte da obra à apresentação minuciosa dos 

sons da língua portuguesa e de suas particularidades ortográficas. 

Assinala, ainda, que a gramática não só trata das sentenças ou das partes que as 

compõem, como também ensina a fazer essas sentenças, chamadas de proposições ou 

sentidos perfeitos (SILVA, 1806: 9). Dentre as partes que compõem as sentenças, o 

autor destaca as palavras, que por sua vez são compostas de sílabas, as sílabas de sons 

elementares e suas modificações, que são representados pelas letras. 

Os sons elementares, assim chamados pelo autor por serem articulados pela voz 

humana, são produzidos pelos órgãos fonadores e subdivididos em: sons vogaes e sons 

consoantes, os quais são chamados atualmente de sons vocálicos e sons consonantais, 

respectivamente. 



O estudo das classes gramaticais apresenta-se no Livro I - Das palavras por si 

sós ou partes da sentença, o qual o autor inicia com as definições destas partes que 

constituem as sentenças. Nesse estudo são apresentadas oito categorias gramaticais, que 

são: nomes ou substantivos, adjetivos articulares, adjetivos atributivos, verbos, 

preposições, conjunções e interjeições, fugindo às seis categorias propostas por Soares 

Barbosa. 

Acredita-se que, por terem sido as obras Epitome da grammatica da lingua 

portugueza de Antônio de Morais Silva e Gramática filosófica de Jerônimo Soares 

Barbosa publicadas em épocas distintas, que o gramático brasileiro tenha se inspirado 

na Eschola popular das primeiras letras (1797), pois ambas as obras apresentam uma 

reflexão inovadora sobre a língua, que se afasta do modelo latino. Efetivamente, o 

Epítome de Morais Silva foi escrito em 1802, conforme declaração do próprio autor no 

fim de sua obra, e publicado em 1806, ao passo que a gramática de Soares Barbosa foi 

escrita, em 1803, conforme registro do prefácio da primeira edição, com publicação 

apenas em 1822. 

A obra de Morais Silva diverge em relação às gramáticas de viés racionalista 

quanto à sua estrutura ao apresentar uma divisão tripartida: Introducção, Livro I - Das 

palavras por si sós ou partes da sentença e Livro II - Da composição das partes da 

Sentença entre si, ou Syntaxe. Tal divisão inova ao expandir o estudo da sintaxe, que se 

resumia a poucas páginas nas gramáticas que se apoiavam no modelo latino. Esse 

aspecto, Morais Silva registra no prólogo Ao leitor benévolo da obra, quando declara: 

Quasi todos os Grammaticos, que tenho visto, engrossão os seus livros 

com conjugações: as regras da composição, parte tão principal das 

Grammaticas, reduzem-nas a muito poucas. Eu cuido que te expliquei 

com assas curiosidade esta parte da Grammatica, propondo-te o que nela 

é mais recondito, e muitos exemplos dos bons autores, que seguramente 



imites, porque também a copia delles te fará cair mais facilmente na 

intelligencia, e applicação das regras (SILVA, 1806: IV). 

Nesse aspecto a obra de Morais Silva se assemelha mais uma vez à proposta de 

Jerônimo Soares Barbosa, que diferentemente de seus antecessores amplia os estudos 

sobre a sintaxe na obra gramatical (cf. Bernardo, 1985). 

No Livro I, a categoria das preposições está entre as palavras de que consta a 

sentença e são descritas como as palavras “com que declaramos as relações que umas 

coisas tem com outras” (SILVA, 1806: 16). Morais Silva considera como verdadeiras 

preposições portuguesas apenas as dezesseis seguintes: a, ante, após, até, com, contra, 

de, desde, em, entre, para, por, per, perante, sobre, sob, cujos significados e empregos 

são apresentados pelo autor através de exemplos. As demais palavras que aparecem 

listadas como preposições em outras gramáticas estão, na avaliação do autor, 

organizadas de forma equivocada. 

Entre as preposições citadas, perante e desde são apresentadas como 

combinações de duas preposições, em que a primeira é resultado de per + ante e a 

segunda de dês + de e, arroladas nesta mesma situação estão com migo, com sigo, com 

tigo, com nosco e com vosco, no que diferem de Soares Barbosa que não as lista entre as 

dezesseis preposições portuguesas que apresenta. Por último, o autor trata das 

preposições combinadas com nomes, adjetivos e verbos, essas, entretanto, são tidas 

como menos usuais nos dias de hoje. 

Outras características que atestam a influência do pensamento linguístico 

racionalista estão presentes no Livro II. Nessa parte da obra, encontra-se a definição de 

sentença: “Da boa composição das partes da oração entre si resulta a sentença, ou 

sentido perfeito, com que nos fazemos entender, falando com palavras. Todas as 

Sentenças se reduzem a declarar o que julgamos das coisas” (SILVA, 1806: 82), da qual 



se pode depreender o conceito de língua como expressão do pensamento e este como 

expressão do juízo que se faz sobre as coisas na visão lógica do estudo da língua. 

Adiante, Morais Silva menciona as partes que são, segundo o autor, notáveis na 

sentença, a saber: sujeito, verbo e atributo, que é a mesma estrutura tripartida 

apresentada na obra de Soares Barbosa, que define que “Toda oração pois he composta 

de hum sujeito, hum attributo e hum verbo” (BARBOSA, 1822: 363). 

A divisão da sintaxe em sintaxe natural e sintaxe figurada, em que se 

compreende como sintaxe figurada o uso da linguagem fora da ordem lógica, é outra 

característica que está presente na obra de Soares Barbosa, assim como o fato de admitir 

para essa sintaxe irregular outras duas figuras recorrentes entre as gramáticas 

racionalistas, que são elipse e hipérbato e das quais Morais Silva extrai as construções 

de zeugma, enálage, perissologia e sínquise. 

Há, entretanto, divergências entre os dois gramáticos. No estudo da sintaxe de 

regência, Morais Silva baseia-se na noção de relação pautada no emprego de palavras 

com casos, na posição que as palavras ocupam na sentença e no emprego das 

preposições nas relações entre os nomes sem casos, distinguindo-se bastante da 

abordagem apresentada por Soares Barbosa. Em Barbosa, o estudo da sintaxe de 

regência está fundamentado no conceito de significação, transitiva ou relativa dos 

termos da oração, em que se determinam os termos regentes e os regidos e os tipos de 

complementos que preencham significativamente esses termos na oração, definindo-se, 

assim, baseado nas línguas gregas e latinas, quatro tipos de complementos: objetivo, 

terminativo, circunstancial e restritivo. 

As preposições como elementos importantes na relação entre as palavras são 

apresentadas no estudo da sintaxe da regência, no qual se apresentam individualmente 

as diversas relações que cada preposição pode expressar. 



Antonio Moraes Silva foi o primeiro gramático a refletir mais e melhor 

sobre a sintaxe. Desta breve exposição, parece-nos ser possível afirmar 

que Moraes dedica especial atenção à sintaxe de regência, e, dentro desta, 

a maior reflexão é feita sobre o uso das preposições e da regência verbal 

[...] (ASSUNÇÃO, 2013: 2). 

No estudo da ortografia, diferente da obra de Soares Barbosa, na qual o autor 

dedica um capítulo para este estudo, o tema aparece no capítulo IV do Livro II da obra - 

Dos sinaes ortográficos, e da pontuação, - dedicado ao estudo da sintaxe. O capítulo IV 

é, portanto, destinado não só ao estudo da ortografia, mas também ao da pontuação. A 

ortografia é considerada a parte da gramática que “ensina as regras de escrever bem, isto 

é, de representar aos olhos os sons com lettras distinctas, e cada uma para seu som 

proprio, e que não sirva juntamente de sinal de dois sons” (SILVA, 1806: 119). Neste 

capítulo o autor atém-se ao estudo da pontuação por julgar suas considerações iniciais 

sobre ortografia na introdução da obra suficientes para um resumo gramatical. 

Ainda nesse mesmo capítulo, os sinais ortográficos, - a que o autor chama 

também de acentos prosódicos (acento grave, acento agudo) -, cuja função é definir o 

tom das vogais, são retomados e prossegue-se com a apresentação dos sinais de 

pontuação. No que se refere aos acentos prosódicos, Silva apresenta uma explicação 

para o emprego do acento circunflexo: 

O acento circunflexo dos Antigos era sinal de levantar o tom da vogal e 

logo abaixá-lo; nós não temos semelhantes vogáes, e o accento 

circunflexo nos é desnecessario; os nossos grammaticos accentuam com 

elle vogáes graves (SILVA, 1806: 120). 

Outro recurso de pontuação apresentado são os acentos oratórios (!) e (?), 

empregados para as sentenças admirativas e interrogativas, respectivamente, assim 

definidos pelo autor. 



Os sinais de pontuação estudados são: o sinalefa (’), os parênteses ( ), o sinal de 

divisão (-), os ápices (¨), a vírgula (,), o ponto e vírgula (;) e o ponto só (.). 

Embora em alguns aspectos a obra de Morais Silva se diferencie da de Soares 

Barbosa, nota-se que a orientação filosófica se faz presente fortemente ao pensar a 

língua como subordinada aos mecanismos lógicos do pensamento, como bem se 

observa nos conceitos de gramática geral, gramática particular e de sentença. 

5.2. Análise do Breve compêndio de gramática portuguesa (1876) de Frei Joaquim 

do Amor Divino Caneca 

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca (1774 - 1825)
 13

 já na capa de sua obra 

Breve compendio de grammatica portugueza (1876) demonstra a preocupação 

pedagógica com que apresenta seu trabalho, pois, no subtítulo : ‘organisado em forma 

systematica, com adaptação a capacidade dos alumnos’, o autor deixa entrever que seu 

compromisso está em fazer com que seu trabalho esteja ao alcance dos alunos. 

Todavia, não somente no subtítulo esse compromisso se faz notado, mas também 

na citação de Charles Pinot Duclos (1704-1772), destacada na folha de rosto do 

compêndio: “Poucas regras e muita reflexão / Com uso mui frequente, eis a maneira/ 

Das artes aprender com perfeição”. Ao empregá-la, Caneca evidencia sua preocupação 

com as questões pedagógicas; há ali expresso não só o interesse do autor para que seu 

trabalho alcançasse os alunos, mas também a compreensão de ensino fundamentado nas 

bases do pensamento iluminista, que se posicionava contra a prática da memorização, 

propondo formar educandos com uma atitude mais ativa e reflexiva diante do objeto de 

aprendizado. 

                                                           
13

 Há divergências sobre a data do nascimento de Caneca; para alguns biógrafos, o autor teria nascido em 

1779 e para Mello (1875), seu principal biógrafo e autor da obra que consultamos, prevalece a data de 

1774. (cf. Bastos, 2004: 101). 



O Breve compendio de grammatica portugueza (1876) está divido em quatro 

partes: etymologia, ortographia, prosodia e syntaxe. A obra, além das partes citadas, é 

também constituída de outras duas, assim intituladas: Ideas geraes de grammatica ou 

origem das partes della e Introducção. 

Em Ideas geraes de grammatica ou origem das partes della estão presentes as 

definições de gramática e das nove classes de palavras, e as motivações que orientaram 

a definição de cada um desses grupos, sem se perder de vista que “effectivamente não se 

pode proferir alguma palavra, que não pertença a alguma destas especies” (CANECA, 

1876: 26). Nesse sentido, Caneca compreende os elementos da oração como Soares 

Barbosa: “Estes Elementos da Oração, como signaes das ideias, não podem ser, nem 

mais, nem menos em numero, nem de outra especie, que não sejão os Elementos do 

pensamento que os mesmos exprimem” (BARBOSA, 1822: 98). 

A distinção entre os conceitos de gramática geral versus gramática particular, 

que define a base teórica de um estudo gramatical filosófico, pode ser vista nas 

definições de gramática e gramática portuguesa, como segue: “Grammatica é arte de 

reduzir á regras os principios comuns a todas as línguas” (CANECA, 1876: 25) e 

“Grammatica portugueza é arte que ensina a fallar, ler e escrever correctamente a lingua 

portugueza” (CANECA, 1876: 27). 

Nota-se, portanto, que, embora Caneca não faça menção explícita à distinção 

entre gramática geral e gramática particular, esta é a orientação de sua obra, visto que, 

ao definir gramática, o autor compreende que as línguas são geridas por princípios 

gerais comuns a todos os homens. 

Na Introducção, em que o autor retoma os conceitos já mencionados, destaca-se 

a definição de oração: “é um ajuntamento de palavras, pelo qual exprimimos nossos 

pensamentos: consta de nove partes. artigo, nome, pronome, verbo, particípio, advérbio, 



preposição, conjunção e interjeição” (CANECA, 1876: 27), que, embora traga uma 

classificação das palavras distinta da de Soares Barbosa, segue-o ao considerar cada 

elemento deste responsável pela expressão do pensamento, analisando a língua, 

portanto, na perspectiva racionalista. 

O estudo da Ortographia corresponde à segunda parte da obra de Caneca, 

definida como a parte da grammatica “que ensina a escrever com perfeição” (CANECA, 

1876: 50), fato que “não só corrobora o escopo prescritivo, mas também o próprio 

conceito de ortografia reinante nos Oitocentos” (CAVALIERE, 2014: 71). 

Analisemos, então, a Lição X Da Escripturação destinada ao estudo da 

ortografia. 

“Escrever é representar nossos pensamentos por meio de duas ordens de 

caracteres, chamados lettras e pausas” (CANECA, 1876: 50). 

As letras são definidas como caracteres formados por sinais matemáticos, ou 

seja, uma combinação de um círculo e uma linha reta, que são denominados de vozes 

simples. São elas: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i ,J j, K k, L l, M n, ,N n, O o, 

P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, X x, Y y, Z z. 

As vozes compostas, compreendidas também como caracteres formados por 

sinais matemáticos, são denominadas de pausas e fazem referência aos sinais de 

pontuação. Estes sinais são apresentados acompanhados de um símbolo que os 

identificam. São eles: coma ou vírgula (,), semicolon ou ponto e vírgula (;), colon ou 

dois pontos (:), período ou ponto final (.), ponto interrogativo (?), ponto admirativo (!), 

viracento ou apostrofe (’), asterisco (*), obelisco (‡), caret (), crochet ou parêntese ( ), 

hífen (-), índice, parágrafo (¶), seção (§), cotação (”), abraço (}), elipse (–), reticência 

(...), acento agudo (´), acento grave (`), acento circunflexo (^), til (~). 



Observa-se, portanto, que o estudo dos sinais de pontuação se faz presente no 

capítulo da ortografia como também ocorre na obra de Soares Barbosa, no entanto, no 

plano metalinguístico, o uso de termos como cotação, coma, colon e semicolon 

identifica, segundo Cavaliere, que Caneca “optou por uma nomenclatura mais vinculada 

à tradição das gramáticas latinas” (CAVALIERE, 2014: 72). 

No que se refere à definição das letras e dos sinais de pontuação, observa-se que 

Caneca define-os como “caracteres formados de sinais matemáticos, isto é, de um 

circulo e de uma linha reta” (CANECA, 1876: 50), o que nos remete à descrição da 

escrita das letras do alfabeto apresentada por Soares Barbosa e dos parênteses, na parte 

terceira - Da Calligaphia e orthographia: ou arte de escrever bem, e certo a Lingua 

Portugueza de sua obra Eschola popular das primeiras letras, nos capítulos I e II, 

respectivamente: 

A arte de escrever bem tem seus elementos primitivos, como a de 

Desenho, que são as duas linhas retas e curvas. Éstas bastão para 

produzir todas as fórmas de caracteres, que o espirito póde descobrir, e a 

mão executar (BARBOSA, 1796: 20). 

A Parenteze (palávra Grega que quér dizer Interpozisão) são dois 

semicírculos opóstos, dentro dos quaes se méte alguma órasão, que 

interrompe o sentido de ôtra, dentro da qual stá; mas que e neçesaria a 

intelijensia da mesma (BARBOSA, 1796: 85-86). 

Nota-se, portanto, que ao empregar os termos ‘sinais matemáticos’, Caneca faz 

referências aos elementos primitivos, empregados por Soares Barbosa. O que se 

observou na obra Eschola popular das primeiras letras é que essa maneira de descrevê-

los estava de acordo com o material que dispunham para a escrita, visto que os 

instrumentos da escrita eram, na época, a régua, o lápis, o compasso, a pena, que era 

utilizada para escrever, e o canivete (Cf. Barbosa, 1796: 11, parte terceira). 



Ao todo, destaca Caneca (1876: 50), são vinte quatro letras que compõem o 

alfabeto português e que se dividem em duas classes: vogaes e consoantes. São as 

vogaes: A a, E e, I i, O o, U u, Y y e as consoantes: B b, C c, D d, F f, G g, H h, ,J j, K k, 

L l, M n, ,N n, P p, Q q, R r, S s, T t, V v, X x, Z z. 

Ao apresentar as vogais, Caneca destaca que elas podem formar sílabas sós ou 

combinadas a outras consoantes e que, quando combinadas a outras vogais, formam os 

ditongos, enquanto que as consoantes só formarão sílabas quando combinadas a uma 

vogal, em que a sílaba é o som resultante da pronunciação dessas combinações. 

Os ditongos, sons que resultam da pronuncia de duas vogais juntas, são doze: ai, 

ao, au, ei, eo, eu, iu, oe, oi, ou, ua, ui. 

A seguir, Caneca apresenta um breve comentário sobre os usos das letras 

maiúsculas, que segundo o autor ocorre apenas em três situações, a saber: no início de 

qualquer discurso; depois do uso dos pontos final, interrogativo e admirativo; nos 

nomes próprios e de dignidades, de tribunais, de ciências, de meses e no início de cada 

verso de um poema. 

O uso das consoantes dobradas, considerado por Caneca um objeto que está 

sujeito a muitas opiniões, é observado em suas notas finais. Dentre outros assuntos 

apresentados nas notas finais estão a imperfeição do alfabeto português e a menção à 

existência de duas ordens de sintaxe figurada no português, que são figuras de dicção e 

figura de sintaxe. 

No que se refere ao alfabeto, Caneca afirma: 

O alphabeto portuguez é muito imperfeito, visto que para formar umas 

syllabas tem lettras de mais, e para formar outras faltam-lhe lettras; 

porque adoptaram os homens alguns erros que comunicaram a 

posteridade, e que já são irremediaveis. Esses erros foram habituarem-



nos desde a nossa infância a pronunciar algumas lettras com sons 

differentes dos seus naturaes (CANECA, 1876: 61). 

E como ilustração desta crítica, Caneca comenta a pronúncia dos grafemas c, g, 

s, ch e ph, citando que o c pode ser pronunciado como /k/ ou /g/, o g, como /z/, o s, 

como /z/, ch, como /k/ ou // e o ph, como /f/. Assim, considera que seria desnecessário, 

por exemplo, o uso da cedilha ç, para que pudéssemos pronunciar /s/, diante de das 

vogais /a/, /o/ e /u/, se fosse respeitado o som natural do grafema c, e esse fosse 

utilizado em todas as sílabas. 

Destaca-se, portanto, que, embora Soares Barbosa e Caneca apresentem a 

mesma opinião sobre o emprego desnecessário de mais de um caractere, para a 

representação gráfica de um mesmo fonema, assim como de um mesmo caractere para a 

representação de fonemas distintos, essa é uma postura que Soares Barbosa adota 

apenas na descrição do sistema ortográfico da pronunciação, adotando outros critérios 

nos demais sistemas ortográficos que propõe: o etimológico e o usual. 

Por fim, ao tratar das consoantes dobradas, Caneca faz o seguinte comentário: 

Reprovo, finalmente, o uso de duplicar as consoantes, v,g. bb sabbado, 

cc, accento, dd addição, gg aggravo, ff affeição, ll ele, mm grammatica, 

nn anno, pp appenso, ss assembleia, ct objecto, sc sciencia, pt escripto, 

porque demora a escripturação, e de nada serve a pronunciação. Alem 

disso, si nós fallamos para sermos entendidos, não ha cousa mais 

miseravel, que fallarmos de modo que ninguem nos entenda; o que assim 

succederia, si pronunciassemos todas as consoantes duplicadas 

(CANECA, 1876: 62). 

Quanto a essa prática, Caneca conclui, então, afirmando que essa é uma 

orientação também reconhecida por Soares Barbosa em sua Grammatica philosophica: 

“Escrevam-se as palavras com tantas lettras, quantas bastem para a pronunciação” 



(BARBOSA, apud CANECA, 1876: 62). Observa-se, portanto, que, embora Caneca 

não proponha um sistema da pronunciação, o autor reconhece em sua obra o valor da 

ortografia simplificada defendido por Soares Barbosa na ortografia da pronunciação. 

Assim, Caneca encerra esse capítulo apresentando as situações em que cada 

caractere de pausa, ou seja, os sinais de pontuação devem ser utilizados. 

Na Lição VIII, do estudo da sintaxe, encontra-se o estudo das preposições, que 

são subdividas em duas classes: preposições que compõem nomes e verbos e 

preposições que podem ser empregadas individualmente e que quando combinadas 

sofrem contração. 

Para a descrição das preposições que compõem nomes e verbos, Caneca 

apresenta um quadro com as preposições, suas respectivas significações e exemplos de 

seu emprego nos nomes e/ou verbos. As preposições desse primeiro grupo são: ab, abs/ 

ante, anti/ apar/ após/ até/ com/ contra/ d’antes/ de, di, dis/ desde/ entre- ex, extra/ im, 

in/ inter/ intro/ junto/ ob/ para/ per/ perante/ pos/ pré/ pro/ re/ retro/ sem/ sobre/ sub/ te 

e trás/, e estão organizadas em blocos de significação, distinguidos aqui pelas barras, 

visto que cada bloco apresenta uma significação diferente e as preposições agrupadas 

possuem significados semelhantes. 

As do segundo grupo são a, de, e por, que diante de artigos definidos sofrem 

contrações, e em, que sofre contrações antes de artigos definidos e de pronomes que 

iniciam com vogais. Como resultado dessas contrações tem-se: ao, aos, do, dos, da, das, 

no, nos, na, nas, neste, nestes, nesse, nesses, etc e pelo, pelos, pela, pelas, 

respectivamente. 

Na quarta parte do compêndio, dedicado ao estudo da sintaxe, encontra-se a 

Lição XIV - Da syntaxe da regencia em particular. Nesta lição, Caneca (1876: 58) 

explica que na regência regular há partes regentes, regidas e partes que nunca serão 



regidas, no que difere de Soares Barbosa, ao definir o verbo como termo regente: 

“Partes regentes são as que dirigem a significação das outras; que são verbo, adjectivo e 

preposição” (CANECA, 1876: 59), enquanto que, para Soares Barbosa, “as partes 

regentes, propriamente falando, não são senão duas, a saber: O adjectivo de significação 

relativa, e a preposição” (BARBOSA, 1822: 394), pois, Soares Barbosa inclui os verbos 

adjetivos e os advérbios de significação relativa entre os adjetivos. 

Os complementos, ou seja, as partes regidas, “cujas significações são dirigidas 

por outras” (CANECA, 1876: 59), são de quatro tipos: objetivo, terminativo, restritivo e 

circunstancial, seguindo nesse aspecto o modelo de Soares Barbosa. 

No estudo da regência irregular, isto é, no estudo da Syntaxe figurada em 

particular, Caneca define três figuras: hipérbato, elipse e pleonasmo, dividindo 

hipérbato em têmese, anástrophe, parêntese, sínquise e anacoluto, e elipse em zeugma, 

silepse e enálage. 

5.3. Análise do Compêndio da gramática filosófica da língua portuguesa (1877 

[1829]) de Padre Antônio da Costa Duarte 

Na formação de seus pensamentos é uniforme, único e, immutavel o 

procedimento do espirito humano; pois que todo o homem, de qualquer 

Nação que seja, pensa porque tem idéas, e comparando-as aprende as 

relações que entre ellas ha: mas como entre as operações de nosso 

espirito e a linguagem articulada, por meio da qual se exprimem, ha uma 

intima connexão e correspondencia; é forçoso que esta mesma 

immutabilidade se communique ás Linguas de todos os Povos 

(DUARTE, 1877: 6). 

Essas são as primeiras considerações de Antonio da Costa Duarte (?-?) na 

Introducção de seu Compêndio da gramática filosófica da língua portuguesa. Esse 

registro nos permite conhecer de forma bastante clara a compreensão que Duarte tem 



sobre a linguagem e sob quais parâmetros desenvolve os estudos da língua em sua obra. 

A perspectiva do autor é de que as línguas de todas as nações estão sujeitas às operações 

do raciocínio, a que todos os homens estão submetidos, por serem essas operações 

únicas, uniformes e imutáveis no ser humano. 

Essa perspectiva é, portanto, coerente a da escola racionalista apresentada por 

Soares Barbosa, e é a partir dela que se depreende a distinção entre os conceitos de 

gramática universal e gramática particular, como se observa em Duarte: 

Sendo porém a Grammatica Universal a Arte, que analysando o 

pensamento, ensina com que especie de palavras se devem exprimir as 

idéas e as relações, de que elle póde constar; segue-se que a Grammatica 

Universal é também immutavel e a mesma em todas as Nações. Mas 

como estas escolherão para signaes de suas idéas vocabulos differentes 

só no material dos sons, é preciso acommodar aquelles mesmos 

principios invariaveis á indole de cada Lingua, começando pelo 

estabelecimento dos preceitos geraes da Linguagem, e applicando-os 

depois aos usos da que se pretende ensinar: eis aí o que se chamma 

Grammatica Particular (DUARTE, 1877: 6). 

Como se nota, é, segundo Duarte, nos vocábulos selecionados por cada língua 

para expressar suas ideias, ou seja, no material dos sons, que as línguas se diferenciam. 

Entretanto, considerando que os vocábulos podem ser analisados pelos seus aspectos 

físicos e materiais, que são os sons mecânicos e, por seus aspectos lógico e discursivo, 

segundo Duarte, cumpre à gramática tratar da parte mecânica da língua. Dessa forma, 

constituem-se como objetos de estudo da gramática 

os sons articulados elementares e fundamentaes da Linguagem, as 

syllabas que resultão de sua differente combinação; o tom e a quantidade 

da voz na pronunciação dos mesmos sons no corpo dos vocabulos; e 



finalmente os caracteres litteraes, adoptados pelo uso, para representarem 

e fixarem os sons e vocábulos na escrita (DUARTE, 1877: 6-7). 

Tais aspectos, então, são tratados pela Ortoépia e Ortografia que se constituem 

como partes da gramática. “A Orthoepia, que tracta da boa pronunciação e leitura da 

Lingua, e a Orthographia, que tracta da sua boa escriptura” (DUARTE, 1877: 6). 

Ao considerar seus aspectos lógico e discursivo, Duarte (1877: 7) apresenta os 

vocábulos como os sinais representativos de nossas ideias e de suas relações e esclarece 

que para que esses possam representar claramente nossos pensamentos é necessário que 

se compreenda o pensamento de forma a identificar os elementos que os constituem, 

“segundo suas differentes propriedades, usos e serventias” no discurso, para, então, 

organizá-los em diferentes classes de palavras, que serão chamadas de elementos da 

oração. Desses aspectos, portanto, ocupa-se o capítulo II do compêndio, intitulado Da 

Etymologia. 

Duarte finaliza a introdução da obra com a definição de gramática: 

Do que temos dicto se vê claramente, que a Grammatica em geral é a 

Arte de fallar, ler e escrever correctamente; que seu objecto são as 

palavras, e que seu fim é exprimir e pintar com distincção, clareza, e 

fidelidade nossos pensamentos por meio de palavras (DUARTE, 1877: 

8), 

e a apresentação das quatro partes que a compõem: ortoépia, ortografia, 

etimologia, e sintaxe. 

Ao iniciar a obra, Costa Duarte registra a definição de gramática portuguesa: 

“Grammatica Portugueza é a Arte que ensina a fallar, ler, e escrever sem erros a Lingua 

os Portugueza” (DUARTE, 1877: 9) e retoma as quatro partes que a compõem, seguidas 

da explicação de suas funções no estudo e ensino da língua. Na definição de gramática 

de língua portuguesa, o autor acrescenta uma nota de rodapé, na qual define língua: 



“Lingua é todo o systema de signaes que directamente manifestão o pensamento” 

(DUARTE, 1877: 9), corroborando a visão racionalista da linguagem até o momento 

presente nos conceitos apresentados. 

O capítulo I é dedicado ao estudo da ortoépia e está dividido no estudo das 

seguintes partes: I - Dos sons e das letras que os representam, II - Dos Ditongos e das 

sílabas, III - Dos sinais da escrita que regulam a boa leitura dos vocábulos, IV- Dos 

sinais que regulam a boa leitura de um discurso, V- Da prosódia e VI - Figuras de 

dicção. Diferentemente da proposta de Soares Barbosa, é nesse capítulo que são 

apresentados os sinais de pontuação. Dessa forma, os sinais que regulam a boa leitura 

no discurso são: a vírgula (,), o ponto e vírgula (;), os dois pontos (:), o ponto de 

interrogação (?), o ponto de admiração (!), o ângulo (^), as reticências (...) e o ponto 

final (.), asterisco (*) e parágrafo (§). 

No capítulo II, Da Etymologia, na parte dedicada ao estudo das partes 

elementares da oração e do discurso, Costa Duarte cita cinco partes: nome substantivo, 

nome adjetivo, verbo, preposição, conjunção e a interjeição, que não é considera parte 

elementar, mas sim uma oração por si só. 

Duarte considera as classes gramaticais espécies de palavras que enunciam o 

nosso pensamento, e, portanto, são elementos da oração por corresponderem aos do 

pensamento. Assim, “como em toda natureza ha unicamente substancias, qualidades, e 

relações; também no pensamento ha só idéas de substancias, qualidades, e percepção 

das relações, ou de conveniencia, ou de nexo e ordem entre as mesmas idéas” (1877: 

26-27). As palavras cumprem, portanto, a função de expressar o pensamento. 

Idêntica à classificação de Soares Barbosa, os artigos, os pronomes e os 

particípios aparecem listados em nota de rodapé como pertencentes à classe dos 

adjetivos. Os verbos adjetivos são compreendidos como a junção de um verbo 



substantivo mais seu atributo e o advérbio, como a combinação de uma preposição mais 

seu complemento. 

No estudo dos verbos, Duarte, assim como Soares Barbosa, assinala três modos 

do verbo: infinito, indicativo e subjuntivo, embora observe também o fato de alguns 

gramáticos optarem por uma classificação mais ampla. Sobre o infinitivo, Duarte tece as 

seguintes considerações: 

O Modo infinito enuncia indeterminadamente a conveniencia de um 

attributo com um sujeito qualquer, abstrahindo de Affirmação, de Tempos 

e ainda de Pessoas; porque as suas Linguagens Imperfeitas, Perfeitas, e 

Porfazer, são de todos os tempos e pessoas, a que são determinadas por 

outro Verbo no Modo finito, com Ser, Sendo, Sido. 

O Modo infinito é a forma primitiva e original de qualquer verbo, e o 

formativo principal de todas as mais linguagens do verbo (DUARTE, 

1877: 56). 

Na exposição do modo infinito pessoal, muito criticado em Soares Barbosa
14

, 

Duarte também o descreve como uma idiossincrasia da língua portuguesa, e assinala 

que “sempre usamos do Infinito Pessoal quando o seu sujeito é differente do sujeito do 

verbo que o determina, como: Julgo seres sabedor” (DUARTE, 1877: 57). 

Observa-se que Duarte segue Soares Barbosa, tanto na definição do modo do 

infinito, quanto na indicação de seu uso. 

Prosseguindo, no capítulo Da Etimologia, no parágrafo XVIII, Duarte trata da 

preposição, e assim a define: “Preposição é uma parte invariavel da oração, que posta 

entre duas palavras, mostra que a segunda está completando a primeira como: Vou para 

casa de João” (DUARTE: 1877: 94). 

Segundo Duarte, as preposições cumprem o papel de indicar junto ao 

complemento que regem a relação de significação que há entre esse termo consequente 
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e seu antecedente. No entanto, observa que “as Preposições na sua origem forão 

destinadas para indicarem as relações de logar, e dai por analogia passárão a designar 

outras circumstancias” (DUARTE, 1877: 94). 

Entre as preposições listadas por Duarte estão as mesmas dezesseis citadas por 

Soares Barbosa: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, 

sem, sob, sobre, às quais, Duarte, adiante, atribui seus respectivos valores, seguidos de 

exemplos, todos pontuando relações de lugar, com exceção da exemplificação de de e 

por, que explicitam além das relações de lugar, as de possuidor, matéria, qualidade e 

modo, e motivo e substituição. As quatro primeiras na situação em que o antecedente de 

de é de significação vaga e a preposição com seu consequente forma um complemento 

restritivo e pode expressar esses diversificados valores, e as duas últimas em que por 

corresponde a por causa e em logar de, respectivamente. 

Além das dezesseis preposições citadas, Duarte observa, em nota de rodapé, ao 

final desse parágrafo, que há gramáticos que reconhecem mais 34 preposições, que em 

sua análise são nomes seguidos de preposições, advérbios ou particípios. 

No capítulo da sintaxe, observa-se que Duarte admite a distinção entre sintaxe, 

que significa coordenação, e Construcção, que quer dizer collocação. Encontram-se no 

Capítulo III - Da syntaxe, e Construcção, então, as seguintes definições: 

Syntaxe, isto é, Composição, é a parte da Grammatica, que ensina a 

compor uma oração, segundo as relações que as palavras tem uma com as 

outras. Estas relações são ou de conveniencia, isto é, de Concordancia; 

ou de determinação e dependencia, isto é, de Regencia. 

A Construcção, isto é, a Collocação ensina a pôr cada palavra e cada 

oração no logar, que lhe é destinado pelo uso da Lingua” (DUARTE: 

1877: 102-103). 

Essa distinção, com inspiração em Cesar Chesneau Dumarsais (1676-1756), 

caracteriza-se também como uma proposta de descrição aplicada ao português por 



Soares Barbosa, da qual Duarte se apropria com uma definição muito próxima à da obra 

portuguesa, como se pode observar: 

Syntaxe quer dizer Coordenação; e chama-se assim esta parte da 

Grammatica, que das palavras separadas ensina a formar e compor huma 

oração, ordenando-as segundo as relações ou de conveniência, ou de 

determinação, em que suas ideias estão humas para as outras 

(BARBOSA: 1822: 362). 

[...] 

A Syntaxe he huma ordem systematica das palavras, fundada nas 

relações das couzas que ellas significão; e a construcção huma ordem 

local, auctorizada pelo uso das Linguas. Assim a construcção pode ser ou 

direta ou invertida, e ter comtudo a mesma syntaxe (BARBOSA: 1822: 

362). 

O capítulo III - Da sintaxe, e construcção está dividido em cinco parágrafos 

dedicados à sintaxe: I - Elementos essenciais da oração, II - Da concordância regular, III 

- Da concordância irregular por silepse, IV - Da regência regular, V - Da regência 

irregular por elipse; e em outros três para o estudo da construção: I - Da construção 

direita, II - Da construção invertida e III - Da construção transposta. 

A divisão desse capítulo é basicamente a mesma apresentada por Soares Barbosa 

e nela interessa-nos os itens I, III e IV e V, da sintaxe, e I, II e III da construção, por 

serem os itens que tratam de aspectos da língua, que receberam de Soares Barbosa uma 

descrição inovadora. 

No estudo da sintaxe, Duarte apresenta no primeiro item o conceito de oração: 

“Oração ou Proposição é a enunciação de um attributo em um sugeito, isto é, um juizo 

enunciado” (DUARTE, 1877: 103) e, em seguida, suas três partes essenciais, assim 

definidas: 



São trez os elementos essenciaes da Proposição, a saber: Sujeito, o qual é 

pessoa ou cousa, a que se attribue alguma qualidade; um Attributo, que é 

a qualidade, que se attribue ao sujeito; um Nexo ou copula, que ligue e 

una o Attributo com o Sujeito (DUARTE, 1877: 103). 

Como se observa, Duarte corrobora a ideia de oração como expressão de um 

juízo e que possui uma estrutura tripartida. Esta é, pois, uma análise da língua fundada 

nos preceitos do raciocínio lógico, que se vê presente na gramática de Soares Barbosa. 

No item III, o autor esclarece as situações em que pode ocorrer a concordância 

irregular por silepse ou síntese, em que se tem uma estrutura na qual o verbo ou não 

concorda com o sujeito em gênero e pessoa, e, ou o adjetivo, com o apelativo em gênero 

e número, mas concorda com a ideia que está na mente do falante. 

No estudo Da regência regular, item IV, Duarte apresenta os termos regentes, 

que são: os verbos adjetivos, os adjetivos de significação transitiva e as preposições, no 

que se nota que Duarte orienta-se pela classificação de Soares Barbosa que considera 

como partes regentes a preposição e o adjetivo de significação relativa, no qual inclui o 

verbo adjetivo e o advérbio, cujas significações são também relativas, devido ao atributo 

que os integram, visto que, o verbo adjetivo é a junção de um verbo substantivo mais 

um atributo e o advérbio de uma preposição mais seu complemento. 

Considerando que “reger é determinar e demandar alguma cousa” (1877: 112) e 

que “chamão-se Complementos aquellas palavras, que estão completando a significação 

de outra” (1877: 113), Duarte acrescenta a esse item o estudo dos complementos 

restritivo, terminativo, objetivo e circunstancial, os quais define a partir da significação 

das palavras que os demandam. 

Segundo o autor, as palavras podem ter significação ativa, relativa, ativa e 

relativa, e absoluta e seus complementos serão respectivamente: objetivo, terminativo, 

complementos objetivo e terminativo, complementos restritivo ou circunstancial. As 



palavras de significação absolutas quando seguidas de complementos, diferente das 

demais, são regidas por eles.  

No estudo dos complementos, portanto, Duarte segue Soares Barbosa, que 

afirma: “As palavras regentes ou significão tão somente huma acção, ou tão somente 

huma relação, ou huma acção e ao mesmo tempo huma relação” (BARBOSA, 1822: 

396). 

Dessa forma, “A Regência é Regular quando as palavras regentes estão com 

seus devidos complementos, e estes com seus antecedentes; e é Irregular quando falta 

alguma cousa destas” (DUARTE, 1877: 113). 

A regência irregular é considerada uma figura que ocorre por elipse, em que a 

ausência de qualquer elemento essencial da oração não compromete a inteligência do 

enunciado. Nesse caso admite-se como elipse a omissão de palavras que podem ser 

facilmente recuperadas pelo razão ou uso da língua. 

A construção, que “ensina a pôr as partes da oração e do discurso no logar 

competente, segundo o uso e gosto de cada Lingua” (DUARTE, 1877: 120), pode variar 

em construção direita, invertida e transposta. 

Na construção direita, compreende-se o sentido da proposição à medida que a 

ouvimos ou lemos; na construção invertida, o sentido fica suspenso até que outras 

palavras sejam lidas e se possa compreender o sentido de uma proposição. “Esta 

maneira de construir o discurso chama-se Anastrophe ou inversão; porque nesta 

Construcção occupão o primeiro logar as palavras, que na Construcção Direita 

occupavão o segundo” (1877: 122). Assim como em Soares Barbosa, essa estrutura é 

considerada “tão natural como a Direita, não só por ser muitas vezes necessaria, mas 

tambem porque uma, e outra se conformão igualmente com o pensamento” (DUARTE, 

1877: 123-124). 



A construção transposta, também chamada por Duarte de hipérbato, transposição 

ou ordem interrupta, ocorre quando se intercalam outras palavras entre palavras que 

deveriam estar unidas. Para Duarte, a construção transposta “pouco logar pode ter na 

Lingua Portuguesa” (1877: 124). Ao recorrer ao mesmo verso de Camões, que utilizou 

Soares Barbosa, para tratar desse assunto, Duarte demonstra o registro de influência do 

autor português. 

Como se pôde observar até o momento, a descrição de Duarte está muito 

próxima a de Soares Barbosa, embora se apresente com um texto bem mais abreviado. 

Ao término dessa exposição, Duarte declara concluído o estudo das três primeiras partes 

da gramática e anuncia o estudo da ortografia da língua portuguesa, mencionando que 

apresentará apenas suas noções gerais. Observa-se, então, o capítulo IV- Da 

Orthographia da Lingua Portugueza, como o último de sua gramática. 

O capítulo IV traz uma introdução, na qual Duarte apresenta algumas 

considerações sobre como vem sendo realizado o estudo da ortografia por outros 

gramáticos e define três sistemas ortográficos: etimológico, usual e filosófico ou da 

pronunciação. Considerando que “a Orthographia etymologica e a Usual estão muito 

fora do alcance da maior parte da nação” (1877: 130), Duarte sugere o uso da ortografia 

da pronunciação, pois  

Este Systema é sem contradição o de menos inconvenientes; pois não se 

póde negar que em se escrevendo como se pronuncia, sem caracteres 

ociosos e estrangeiros, todos saberão ler: muitos escreverão com certeza 

e o resto escreverá com menos erros, do que até agora (DUARTE, 1877: 

128). 

No entanto, em razão de Duarte não ter a perspectiva de que em breve a 

ortografia da pronunciação seja aceita, o autor não deixa de apresentar os três sistemas; 



e o faz, assim, como Soares Barbosa, com a observação de que fica a critério de cada 

leitor escolher o que melhor o agradar. 

Nota-se que Duarte apresenta as mesmas três propostas de sistemas ortográficos 

apresentadas em Soares Barbosa e utiliza da mesma justificativa do autor para sugerir a 

ortografia da pronunciação: “Já se vê que as Orthographias, Etymologica e Usual estão 

muito fóra do alcance do Povo illitterato” (BARBOSA, 1822: 57). 

Iniciando o capítulo, observa-se a definição: “ORTHOGRAPHIA é a Arte que 

ensina a escrever certo” (DUARTE, 1877: 128), em que Duarte propõe em nota de 

rodapé uma reflexão sobre o conceito de certo, que segundo o autor não está pautado na 

obediência aos sons das palavras, mas na vontade dos gramáticos. Dessa forma, segue-

se a cada sistema proposto um critério para definir o certo. 

Duarte estabelece, então, os critérios de cada sistema ortográfico e, seguindo 

mais uma vez Soares Barbosa, apresenta regras comuns aos três sistemas que propõe. 

No entanto, apresenta um número de regras comuns mais conciso do que em Soares 

Barbosa. As doze regras presentes na obra portuguesa resumem-se a cinco em Duarte. 

As regras apresentadas por Duarte reproduzem, então, as propostas por Soares 

Barbosa da seguinte maneira: A 1ª. regra compila as regras I, II, III e IV da gramática 

portuguesa; a 2ª. Regra reúne as regras V e VI; na 3ª. regra são apresentadas as regras 

VII, VIII, e IX; a 4ª. regra corresponde às regras X e XI e a 5ª. regra equivale à regra 

XII. 

No estudo do parágrafo III - Da ortographia filozofica ou da pronunsiasão, 

Duarte apresenta uma regra única: 

Qualquer palavra que se pretenda escrever, pronuncie-se primeiro bem, 

escreva-se como se pronuncia com os caracteres do Alfabeto Nacional, 

correspondentes aos sons, de que o vocabulo consta. Esta regra não tem 



eissesção alguma; é só preciso fazer aplicasão dela (DUARTE, 1877: 

140), 

Ao afirmar “Esta regra não tem eissesção alguma; é só preciso fazer aplicasão 

dela” (DUARTE, 1877: 140), Duarte evidencia seguir o mesmo posicionamento de 

Soares Barbosa: 

Esta regra não tem excepção alguma. Pelo que não necessita senão de se 

demostrar, applicando-a a todos os sons de nossa Lingua, quer simples 

como Vozes e Consonancias, quer compostos, como Diphthongos e 

Syllabas; o que passamos a fazer nos dois §§ seguintes, practicando ja a 

mesma Orthographia da pronunciação, que nos mesmos se ensina 

(BARBOSA, 1822: 77). 

E, ao término da apresentação da ortografia da pronunciação, em que o autor 

escreve: “cujo tratado aqui damos por concluido; e porisso tornamos a usar da 

Ortografia do costume” (DUARTE, 1877: 142), demonstra limitar o uso dessa 

ortografia a essa descrição. Essa postura é também adotada por Soares Barbosa que do 

mesmo modo explicita em sua obra: “Pasemos á pontuasão, em que tornaremos a tomar 

a Ortografia do uzo” (BARBOSA, 1822: 84). 

Por fim, o estudo da pontuação corresponde ao último parágrafo do capítulo da 

ortografia, sendo considerado, portanto, como em Soares Barbosa, assunto próprio 

desse estudo. Os sinais apresentados são: a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o 

ponto ou simples, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. 

Duarte acrescenta outros sinais, além dos já citados. Esses sinais, assim como 

em Soares Barbosa, são estudados em um parágrafo separado: § V - Dos mais alguns 

signaes da Escriptura, no qual Duarte trata dos parênteses, do sinal de união, e da 

apóstrofe ou viracento, deixando de citar o trema e os acentos agudo, circunflexo e 

grave mencionados por Soares Babosa. 



5.4. Análise do Compêndio de gramática da língua nacional (s.d. [1835]) de Antônio 

Álvares Pereira Coruja 

Antônio Álvares Pereira Coruja (1806-1889) inicia seu Compêndio de gramática 

da língua nacional (s.d. [1835]) com um Proemio. É neste capítulo da obra que o autor 

apresenta as partes que a constitui e os outros elementos inerentes a essa estrutura 

chamada de gramática. 

Coruja define gramática como “uma arte que ensina a declarar bem os nossos 

pensamentos por meio de palavras” (CORUJA, s.d. [1835]: 5), em seguida declara as 

partes que a compõem, que são quatro: Etimologia, Sintaxe, Prosodia e Orthographia, 

definindo cada uma destas partes na sequência. 

Em relação às classes de palavras, apresentadas como as palavras de que se 

compõe a oração, o autor lista dez categorias: artigo, nome ou substantivo, adjetivo, 

pronome, verbo, particípio, preposição, advérbio, conjunção e interjeição, em que se vê 

acrescentar o artigo e o particípio, fato que segundo Fávero “revela modernidade já que 

as obras do século XVIII, calcadas no modelo latino, desconsideravam o artigo, adjetivo 

e/ou pronome chegando a oito classes” (FÁVERO, 2006: 83). 

No entanto, destaca-se que essa já é uma característica das gramáticas da época, 

assinalada por Soares Barbosa em sua gramática, pois, segundo o autor, 

muitos Grammaticos e os nossos especialmente não contão os Adjectivos 

como espécie separada do nome, e contão os Pronomes, Artigo, 

Particípios, e Adverbios como partes elementares de especie diffente da 

dos adjectivos (BARBOSA, 1822: 107), 

no que diferem de Soares Barbosa, que contempla o artigo, o particípio e os pronomes 

na classe dos nomes adjetivos. 



Coruja classifica as partes da oração em variáveis e invariáveis, em que as seis 

primeiras categorias citadas são definidas como variáveis e as quatro últimas como 

invariáveis, acrescentando a explicação do termo ‘variáveis’, que se refere a palavras 

que “podem sofrer mudanças na terminação” (CORUJA, s.d. [1835]: 7). 

Finalizada essas observações iniciais, na parte primeira do Compendio da 

grammatica da língua nacional, intitulada Da etimologia, Coruja apresenta as dez 

classes de palavras, acima mencionadas, divergindo da divisão de Soares Barbosa que 

apresenta seis categorias gramaticais, que são: nome substantivo, nome adjetivo, verbo 

substantivo, conjunção, preposição e interjeição. 

Também na parte primeira - Da etimologia, encontra-se o estudo da preposição, 

que é definida como: “palavra invariável que serve para reger nomes e para compôr 

differentes palavras” (CORUJA, s.d. [1835]: 56). Entre as que regem os nomes, Coruja 

lista as seguintes: a, após, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, 

sub, sem e sobre e, entre as que servem para compor diferentes palavras, o autor lista as 

latinas: a, ab, ad, ante, anti, com, contra, circum, de, dês, dis, em, entre, in, inter, intro, 

ob, per, pre, pro, pos, re, retro, se, sob, sobre, super, trans, como pode ser visto nos 

exemplos dados: ob-ter, trans-posição, e in-dis-por. 

Além das dezesseis preposições simples acima destacadas, Coruja destaca que 

há também no português as preposições compostas, que são: d’ entre, para com, per 

ante, por entre e por sobre. 

Ademais, o autor cita as locuções prepositivas, que também funcionam como 

preposição. São elas: além de, antes de, a’ cerca de, e quanto a. 

No estudo das preposições, Coruja apenas corrobora o número de preposições 

proposto por Soares Barbosa, embora no lugar de sob, apresente a preposição sub. O 

autor faz referência explícita a Morais Silva, ao apresentar a regra que o autor utiliza 



para que se reconheçam as preposições: “Tudo que não faz variar os pronomes Eu, Tu, 

Elle em Mim, Ti, Si, não é preposição” (SILVA, 1806: 74 apud CORUJA, s.d. [1835]: 

56). Dessa forma, não segue, portanto, o modelo de descrição de Soares Barbosa. 

No estudo dos verbos, ao final das taboas das conjugações, Coruja apresenta 

algumas observações em que pontua que verbos das três conjugações podem sofrer 

algumas alterações morfológicas em seu radical quando diante de algumas vozes e 

corrobora a ideia de Soares Barbosa de que essas mudanças não são suficientes para 

descaracterizá-los como verbos regulares, afirmando: 

Segundo doutrina de Jeronimo Soares Barbosa os verbos que só têm as 

irregularidades constantes destas observações, indevidamente são 

chamados irregulares, e a razão é porque a mudança de letras tem lugar 

para não haver mudança na pronunciação (CORUJA, s.d. [1835]: 37). 

Como aponta Soares Barbosa, “se hum som elementar sôa sempre o mesmo ao 

ouvido, quer se escreva de hum modo, quer de outro; para que se ha de fazer da 

irregularidade da escriptura huma irregularidade da conjugação?” (BARBOSA, 1822: 

266). 

Adiante, na parte segunda - Da sintaxe, ao tratar dos complementos, Coruja 

classifica-os em quatro tipos: objetivo, terminativo, restritivo, ou circunstancial. Tal 

classificação corresponde a mesma proposta de Soares Barbosa que em sua Gramática 

Filosófica define-os baseados nos casos latinos. 

É também na parte segunda de sua obra, no estudo das circumstancias ou 

complementos diversos, que Coruja apresenta os sentidos das preposições, 

considerando-as termos regentes das circunstâncias de uma oração. 

Os sentidos que as preposições encabeçam são vários, como se pode ver abaixo: 



Lugar; fim; causa; modo; companhia; qualidade (a que tambem chamão louvor 

ou vituperio; instrumento; possesão; tempo; termo d’ acção; aquisição ou attribuição (a 

que outros chamão perda ou proveito); materia; distancia; preço; principio ou parte 

donde alguma acção procede; objecto a que se dá opposição, inimizade ou máo intento; 

comparação denotando excesso, igualdade, ou inferioridade. 

Na parte segunda - Da Syntaxe, Coruja adota a divisão sintaxe natural - sintaxe 

figurada, como faz Soares Barbosa e assim as define: 

“A sintaxe ou é natural, ou figurada. 

Sintaxe natural é a que se funda nas regras ordinárias da grammatica. 

Sintaxe figurada é a que consiste no uso das figuras” (CORUJA, s.d. [1835]: 

61). 

Sintaxe figurada é, portanto, 

a composição mais elegante das partes da oração. Isto consiste no uso das 

figuras, e por meio dellas augmentamos, diminuimos ou transpomos 

palavras em uma oração; donde vem que as podemos reduzir a tres, que 

são Pleonasmo, Ellipse, Hyperbato (CORUJA, s.d. [1835]: 73). 

No estudo da sintaxe figurada, então, estão presentes duas figuras que já faziam 

parte do repertório da gramática de Soares Barbosa: ellipse e hiperbato. A elipse 

desmembra-se em enállage, zeugma, sillepse e sinthese e o hipérbato em tmèse, 

anastrofe e parènthese. 

Na parte quarta de sua gramática, Da Orthografia, o autor inicia o capítulo 

apresentando a possibilidade de dividir o estudo da ortografia em dois: orthografia de 

palavras e orthografia de discurso, em que o primeiro trata do modo de escrever as 

palavras e o segundo fundamenta-se nas regras da pontuação, considerada por Fávero 



uma análise “sem, em momento algum, particularizar a Língua Portuguesa falada no 

Brasil” (2006: 89). 

Antes de iniciar o estudo da ortografia das palavras, o autor faz a seguinte 

observação: “sobre a orthografia das palavras, principalmente das que exigem 

consoantes dobradas, ou por origem ou por composição, são muitas as regras: apontarei 

aqui algumas mais geraes” (SILVA, 86). Nota-se nesta observação que o autor 

reconhece uma ortografia etimológica ao destacar a necessidade de se priorizar uma 

grafia em razão da origem da palavra. Portanto, o autor não propõe dois sistemas de 

ortografia e apresenta regras gerais da ortografia etimológica que muito se assemelham 

às regras comuns aos três sistemas ortográficos apresentados por Soares Barbosa. 

Vejamos, então, essas regras: 

A primeira regra diz o seguinte: escrevem-se com letra maiúscula as palavras 

após ponto final, de interrogação e de admiração, quando iniciarem um período; nomes 

próprios de homens, mulheres, impérios, reinos, ilhas, províncias, cidades, vilas, rios, e 

meses; postos militares, os nomes Sciencias, Artes, e Profissões; os sobrenomes, 

apelidos e parentescos; e, por civilidade, as palavras que dizem respeito às pessoas com 

quem se falamos; e a primeira letra dos versos. 

A segunda regra adverte que nenhuma palavra começa ou acaba por consoantes 

dobradas, tampouco, após outra consoante. 

Na terceira regra é assinalado que antes de B, P e M, não devemos escrever N, 

emprega-se o M, porém, quando antes de outras consoantes, o uso de M só será 

permitido em palavras que são compostas de bem, sem, circum. 

A quarta regra admite que é possível o uso do C nas últimas sílabas de muitos 

nomes, como em alface, doce; e na forma do infinitivo dos verbos de 2ª. conjugação, 

como: conhecer, torcer, etc, e com SS serão escritas as palavras esse, tosse etc, e os 



imperfeitos do conjuntivo: andasse, aplaudisse, fosse, etc. Admite-se também o uso do 

C nas penúltimas sílabas dos nomes terminados em vogal simples, como em: espécie, 

planície, hospício. 

A quinta regra trata também do uso do C e observa que ele é utilizado na última 

sílaba da maior parte dos nomes que acabam em vogal ou em ditongo nasal: taça, 

palhaço, preguiça, benção, convenção. 

A sexta regra afirma que os nomes que na sua origem eram escritos com CH, 

continuam a ser escritos com CH, quando o CH tem som de Q. 

A sétima regra adverte que só é permitido o uso de K nas palavras gregas e nas 

línguas do norte da Europa. RH, PH e TH só podem ser usados nas palavras de origem 

grega, assim como o Y, embora este apareça também nas palavras de origem indígena. 

Na oitava regra assinala-se que são escritas com G as palavras que terminam em 

em, com exceção dos verbos que têm sua forma do infinitivo terminada em -jar, que 

quando flexionados na 3ª. pessoa do plural também serão escritos com J. Poucas são as 

palavras escrita com JE, JI, a maioria se escreve com GE, GI, principalmente nas sílabas 

finais dos nomes. 

Na nona regra é assinalado que o uso do S com som de Z nas últimas sílabas dos 

nomes, ecoam som de S nas palavras compostas por des, quando seguidas de vogal ou 

H. 

A décima regra estabelece que serão escritos com Z os substantivos derivados 

terminados em -eza. Exceto os nomes que têm S de origem e as palavras mesa, defesa, 

etc. 

A décima primeira regra alerta que só podem ser dobradas as consoantes, B, D, 

F, G, L, M, P, R, T E CÇ e que as consoantes H, J, Q, V, X, Z não poderão ser 

dobradas. 



A décima segunda regra observa que as palavras compostas das preposições ad, 

com, dis, em, ex, in, inter, ob, sub têm a consoante final da preposição dobrada. 

Na décima terceira regra encontram-se apontamentos de como se fazer a 

separação das sílabas das palavras quando estas não couberem inteiras em uma linha na 

redação de um texto. Desta forma, para se separar as palavras, deverá ser utilizado o 

sinal (-) no fim da linha antecedente, no entanto, Coruja (s.d. [1835]: 89) aponta quatro 

situações que devem ser observadas para a separação das palavras: 

1ª. Os ditongos e as sílabas não podem ser desfeitos, eles devem comportar a 

mesma sílaba; 

2ª. Em situações de consoantes semelhantes, mantém-se uma consoante na linha 

em que se mantém a escrita e a outra segue na linha seguinte; 

3ª. Nas palavras compostas por CD, CT, GD, GM, GN, PÇ, PS, PT, ambas as 

letras seguem para a linha seguinte. 

4ª. Nas palavras compostas pelas preposições, mantêm-se as preposições 

separadas em uma linha. 

É também, como Soares Barbosa, no estudo da ortografia que Coruja trata dos 

sinais de pontuação e apresenta os seguintes: virgula (,), ponto e virgula (;), dous 

Pontos (:), ponto final (.), ponto e admiração (!), ponto e interrogação (?), parènthese () 

e reticencia (...). 

Ao tratar do ponto e vírgula, Coruja o define como o caractere que “aparta os 

sentidos perfeitos com dependencia de outros” (CORUJA, s.d. [1835]: 91) e 

complementa suas observações sobre o uso deste caractere em nota de rodapé com as 

palavras de Jerônimo Soares Barbosa: 

Nunca se use de ponto e virgula, sem que antes haja virgula: nem 

também de dous pontos sem que antes preceda ponto e virgula: porque a 



pontuação mais forte suppõe antes a mais fraca. A pontuação desta 

mesma regra serve de exemplo. 

As orações, que se podem distinguir com virgula sómente, não se devem 

pontuar com ponto e virgula; e as que se podem distinguir só com ponto 

e virgula, não se devem pontuar com dous pontos: porque a pontuação 

nunca deve ser superflua; e o que se pode fazer com menos não se deve 

fazer com mais. A regra mesma serve de exemplo pratico. 

Ao todo, Coruja apresenta oito sinais de pontuação e sugere a possibilidade de 

acréscimo de alguns outros sinais ortográficos, que são apresentados seguidos de 

exemplos. São eles: os acentos prosódicos: agudo (´): Maná, grave (`): Defesa e 

circunflexo (^): Fôfo; a apóstrofe ou viraccento (’): D’Almeida, D’Oliveira, a diástase, 

as comas e os ápices. O autor atém-se apenas para a explicitação da finalidade da 

diástase, das comas e dos ápices. 

A diástase ou risca de união (-) é empregada em palavras compostas como em 

Rio-Grandense,Vice-Presidente e na divisão de palavras. As Comas (“”) são utilizadas 

para distinguir falas e os ápices ou trema (¨) são assinalados como sinais de uso dos 

franceses, que os empregam sobre duas vogais para indicar que elas não são ditongadas, 

circunstância em que no português emprega-se o acento agudo, como em saúde, 

conforme destacou Coruja (s.d. [1835]: 90). 

5.5. Análise da Gramática elementar da língua portuguesa (s.d. [1840
15

]) de Filippe 

Benicio de Oliveira Condurú 

Como se vê expresso na folha de rosto da obra, a Gramática elementar da língua 

portuguesa (1888 [1840]), 13ª edição, de Filippe Benicio de Oliveira Condurú (1818- 

1878) foi approvada pelo Inspetor da Instrucção Publica para uso das escolas de 
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primeiras letras do Maranhão e pelo Conselho de Instrucção Publica para uso do 

Lyceu, collegios e aulas de instrucção primaria na província do Pará. 

A obra inicia-se com uma breve Introducção, na qual Condurú apresenta os 

seguintes conceitos gramaticais: monossílabo, polissílabo, palavras primitivas, 

derivadas, simples e compostas, oração e período, tal como são definidos nos dias 

atuais. 

Condurú define gramática portuguesa como “a arte que ensina a fallar, escrever 

e ler com acerto a lingua portugueza” (CONDURÚ, 1888: 5). Nesse sentido, como 

assinala Bastos (2006: 27), a gramática valoriza a lógica, visto que, ao ensinar a falar, 

escrever e ler, o faz segundo as regras de funcionamento da língua portuguesa. Nessa 

definição, destaca-se também o escopo normativo dado à gramática ao enfatizar a noção 

de acerto nos três modos de expressão da língua. 

A gramática de Condurú segue o modelo latino em sua divisão; divide-se nas 

quatro partes: etymologia, prosódia, orthographia e syntaxe. No início da obra, 

Condurú define: “A Etymologia distribue todas as palavras em certas classes, segundo 

suas differentes propriedades. (CONDURÚ, 1888: 5). 

O estudo da etimologia aparece no capítulo I da obra, Da Etymologia, no qual 

Condurú inicia suas considerações com a apresentação das sete classes de palavras, que 

considera as partes da oração: substantivo, adjetivo, verbo, preposição, advérbio, 

conjunção e interjeição. Em nota de rodapé, Condurú (1888: 6) salienta que, embora o 

advérbio e a interjeição não constituam partes elementares da oração, ele as inclui como 

partes constitutivas da proposição, pois, ainda que apresentem características especiais, 

não devem ser omitidas. Segundo Condurú, “classificar as palavras que existem no uso 

vivo da lingua, e omittir as que teem propriedades especiaes só porque representam 

idéas compostas ou complexas, não nos parece razoavel” (CONDURÚ, 1888: 6). 



Portanto, ao considerar a interjeição como parte não elementar da oração, mas como 

elemento equivalente a uma oração, Condurú segue a análise que, segundo Torres 

(2010: 861), já se via presente em Sánchez e na gramática de Port Royal, fontes de 

consulta do autor português. 

No estudo da categoria III - Do adjectivo, nota-se a influência de Soares Barbosa 

quando Condurú elenca como adjetivos o artigo, o pronome e o particípio. No entanto, 

em opinião divergente à do autor português, Condurú divide a classe dos adjetivos em 

determinativos e qualificativos, criticando a divisão tripartida, determinativo, 

explicativo e restritivo que se vê presente na obra de Soares Barbosa (1822: 141) sob a 

justificativa de que “a divisão dos adjectivos em tres especies – explicativos, 

restrictivos, e determinativos – que querem alguns Grammaticos, não nos parece 

razoavel” (CONDURÚ, 1888: 8-9). 

A função ora restritiva, ora explicativa que um mesmo adjetivo pode assumir 

não constitui, segundo Condurú, traço suficiente para defini-los como elementos 

distintos; explicar e restringir são, portanto, consideradas atribuições qualificativas 

dadas aos substantivos a que estes adjetivos estejam ligados. Para ilustrar essa divisão 

são dados os seguintes exemplos: alma racional e animal racional, branca neve e 

mulher branca. 

Ao definir verbo, no item V do capítulo I - Da Etimologia, Condurú faz uma 

observação em nota de rodapé, em que evidencia a fundamentação lógica de sua 

gramática ao distinguir os conceitos de verbo substantivo e verbo adjetivo, no que segue 

Jerônimo Soares Barbosa. Essa nota justifica-se pela preocupação pedagógica de 

Condurú, que define verbo como: “palavra que exprime a existencia, estado ou acto de 

algum sujeito, por differentes modos, tempos, numeros e pessoas” (1888: 22) e que, ao 

adotá-la no corpo do texto, afirma preferir uma definição mais próxima da natureza dos 



verbos portugueses que propiciará um melhor entendimento dos verbos por parte dos 

alunos. 

No item XII - Da Preposição, encontra-se a definição: “Preposição é a parte da 

oração que, posta entre duas palavras, faz que a segunda restrinja, complete ou 

modifique a significação da primeira” (CONDURÚ, 1888: 66). 

Condurú considera preposições do português as seguintes: a, até, ante, após, 

com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e 

acrescenta que algumas palavras ou expressões podem funcionar na língua como 

preposições, sendo essas chamadas de locuções prepositivas, para exprimir relações 

circunstanciais e terminativas. O autor não lista essas palavras, apenas identifica 

algumas através de exemplos. Entre as citadas estão segundo, depois de, acerca de e a 

respeito de. 

Diferente de Soares Barbosa, Condurú classifica o advérbio como mais uma 

classe gramatical, e, em seu estudo, destaca o fato de que “todo adverbio exprime uma 

circumstancia da proposição, e por isso alguns Grammaticos o definem: Adverbio é a 

concentração de uma preposição com o seu regimen, em o que sempre póde ser 

desenvolvido” (CONDURÚ, 1888: 68). Essa definição, ainda que não faça referência 

explícita, remete-nos à de Soares Barbosa: 

Adverbio não he outra couza mais do que huma reducção ou expressão 

abbreviada da preposição com seu complemento em huma so palavra 

indeclinável. Chama-se adverbio, por que, bem como preposição com 

seu complemento se ajunta a qualquer palavra de significação vaga ou 

relativa para a modificar restringindo-a ou completando-a; o mesmo faz o 

adverbio com mais concisão e brevidade (BARBOSA, 1822: 334),  

que embora reconheça a função de complemento dos advérbios, não os compreende 

como uma nova classe gramatical. 



No estudo dos modos dos verbos, Condurú apresenta uma classificação diferente 

de Soares Barbosa, a que esse autor já se referira em sua obra, dada a recorrência de 

conceituações diversas. Entre os modos verbais citados por Condurú estão: infinitivo, 

indicativo, imperativo e conjunctivo, dentre os quais o último não é mencionado na obra 

de Soares Barbosa, nem como ocorrência em obra de outros autores. O subjuntivo, que 

junto com o indicativo e o infinitivo, segundo Soares Barbosa (1822: 200), seria a 

classificação comum a todos os gramáticos não é citado na classificação de Condurú. 

Ao tratar do modo infinito, observa-se que Condurú compreende-o da mesma 

maneira de Soares Barbosa, como modo indeterminado: “O Infinitivo enuncia 

proposições indeterminadas, sem declarar o caracter do sujeito dellas” (CONDURÚ, 

1888: 25). 

No tocante ao emprego do infinitivo pessoal, Condurú admite duas situações: 

Permitte porêm a língua portugueza, para maior clareza e concisão, o uso 

do infinitivo pessoal em certos casos, nos quaes nem todos concordam, e 

que a nosso vêr se poderiam reduzir aos dois seguintes: 

1.
o
 Quando a frase infinitiva, como regimen directo do verbo finito, tiver 

o sujeito diverso. 

2.
o
 Quando a frase do infinito regida de preposição, exprimir uma 

circumstancia casual, tenha ou não sujeito identico uma vez que á elle se 

attribua exclusivamente o acto ou estado que o verbo exprime. 

(CONDURÚ, 1888: 25-26) nota de rodapé. 

Condurú reconhece que as regras de emprego do infinitivo pessoal apresentadas 

são polêmicas, todavia, corrobora a ideia de Soares Barbosa de que o infinitivo pessoal 

contribui para a clareza e, portanto, para evitar equívocos na interpretação das 

proposições. Dessa forma, o autor acata a primeira regra de uso apresentada por Soares 

Barbosa e restringe o segundo uso apenas às situações em que o infinito pessoal, ao 

comportar-se como um nome, exerça a função de complemento casual ao completar 



uma preposição, que Soares Barbosa aplica às demais funções sintáticas que os nomes 

podem assumir. 

No capítulo III - Da Orthographia percebe-se pela definição de ortografia: 

“Ortographia é a parte da Grammatica que ensina a escrever correctamente as palavras, 

e a empregar convenientemente os signaes da pontuação” (CONDURÚ, 1888: 75), que 

Condurú também inclui o estudo da pontuação nesse capítulo. 

O autor considera o sistema etimológico o mais usual e, por isso, restringe-se a 

descrevê-lo somente, alertando que, por se tratar de um conhecimento que requer muito 

estudo e prática de escrita e consulta aos dicionários, limitar-se-á a apresentação de 

algumas regras a fim de que seus leitores, sem conhecimento algum de ortografia 

possam “evitar os erros mais grosseiros” (CONDURÚ, 1888: 50). 

Cabe aqui destacar, como o próprio Condurú ilustra em seu texto, alternando na 

grafia de algumas palavras 
16

, que a ortografia predominante na época não é a 

etimológica, e sim “vigia um sistema dito usual, que congregava critérios etimológicos 

com critérios fonorrepresentativos, sistema esse que se manteve firme até o início do 

século seguinte, quando se iniciaram as reformas ortográficas novecentistas” 

(CAVALIERE, 2014: 72). 

Apresentando, então, a ortografia etimológica, Condurú organiza o capítulo III - 

Da Orthographia do seguinte modo: I - Das vogaes, II - Das consoantes, III - Das letras 

dobradas, IV - Do emprego das letras maiusculas, do uso do hyphen e do apostropho, V 

- Da pontuação. 

No item I, Condurú estabelece nove regras para a grafia correta das vogais e, no 

item II, onze regras para as consoantes. 
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No item III, admite dez possibilidades de emprego das consoantes dobradas, 

com exceção das consoantes: H, J, K, Q, V, X, Z, que nunca devem ser dobradas. 

No item IV são citadas quatro situações em que as letras maiúsculas devem ser 

utilizadas, três nas quais se empregam o hífen e a funcionalidade do apóstrofe. 

E por último, no item IV, no estudo da pontuação, Condurú define para que 

serve a pontuação e, em seguida, explica os sinais, um a um, seguidos de exemplos. 

Entre os sinais estudados em Condurú estão a vírgula (,), o ponto e vírgula (;), os dois 

pontos (:), o ponto final (.), o ponto de interrogação (?), o ponto de admiração (!), a 

reticência (...) e os parênteses ( ). 

No capítulo IV - Da Syntaxe, Condurú define sintaxe: “é a parte da Grammatica 

que regula o emprego das palavras na composição da oração e do período. Divide-se em 

Syntaxe de concordancia, e de regencia ; e póde ser regular ou figurada” (CONDURÚ: 

1888: 86). 

Corroborando a proposta de Soares Barbosa, o autor compreende que a oração é 

composta de um sujeito mais verbo, quando esse é absoluto, e de sujeito mais verbo e 

atributo, quando o verbo for de existência. Para Condurú, os elementos lógicos 

essenciais da oração são, portanto, sujeito, verbo e atributo e as demais palavras que 

podem ser incorporadas à oração com a atribuição de complementar, restringir, 

determinar, explicar ou desenvolver o sujeito ou o atributo, que serão denominadas de 

modificativas. 

Oração ou proposição grammatical é a enunciação de um sujeito, de 

quem se affirma ou nega alguma cousa. Ella deve constar 

necessariamente de duas partes pelo menos, que são sujeito e verbo, 

sendo este de significação absoluta, como – A terra gira; e demais um 

attributo, se o verbo for de existencia, como – O sol é brilhante; ou de 

um termo chamado paciente ou complemento objectivo, se o verbo for de 



acção transitiva, com – A lua tem dois movimentos. (CONDURÚ, 1888: 

86-87). 

Assim como se observou em Soares Barbosa, o estudo da sintaxe segmenta-se 

também em regular e figurada, em que Condurú define: Syntaxe regular é a que ensina 

compor a oração segundo os preceitos da Grammatica (CONDURÚ: 86) e Syntaxe 

figurada é a que ensina a composição da oração conforme o uso ou estylo da língua 

(CONDURÚ, 1888: 86). 

No item IV deste capítulo está o estudo da sintaxe de regência, que “é a que 

regula a dependência que as palavras teem uma das outras para completarem o sentido 

da frase” (CONDURÚ: 93-94). Sendo assim, Condurú nomeia as palavras envolvidas 

nessa relação de complementaridade:  

É “membro regente a palavra que pede outra que lhe complete o sentido” 

(CONDURÚ, 1888: 94), que pode ser: verbo transitivo, preposição e palavra relativa, 

em que essa última é entendida como palavras que regem preposição seguida de um 

complemento. 

Os complementos de acordo com sua função gramatical são classificados em: 

objetivo, terminativo, restritivo e circunstancial. Condurú define como complementos 

necessários o objetivo e o terminativo, sem os quais as palavras têm seus sentidos 

suspensos, e acidentais, os complementos que restringem e modificam as palavras a que 

estão ligadas. 

Tal como na obra de Soares Barbosa, o estudo da construção é mais um item que 

compõe o estudo da sintaxe e tem como objeto de estudo a ordem das palavras na 

oração, que pode ser direta ou inversa: “Construção é a disposição das palavras na 

composição da oração. Ella póde ser directa, ou inversa” (CONDURÚ, 1888: 97). 



O autor compreende como construção direta a estrutura sujeito+verbo+ atributo 

(S+V+A), que quando compostas por palavras modificadoras, essas estão colocados 

logo após os termos modificados; e, por conseguinte, a construção inversa é a estrutura 

que inverte essa ordem antepondo os termos, com atenção a algumas palavras que não 

mudam de posição em razão de terem seu significado alterado. Como ilustração da 

construção inversa, Condurú cita a voz passiva e no que se refere à alteração da 

significação, o autor exemplifica com o pronome algum: alguma coisa; coisa alguma, 

que aparece classificado entre os adjetivos como já visto no estudo da etimologia. 

5.6. Análise da Gramática portuguesa (1877 [1865
17

]) Francisco Sotero dos Reis 

Francisco Sotero dos Reis (1800-1871) inicia sua Gramática portuguesa (1877 

[1865]) com o capítulo intitulado Prolegomenos, onde apresenta a concepção 

racionalista de gramática adotada na obra, pois, em suas primeiras considerações, Reis 

estabelece a distinção entre os conceitos de gramática geral e gramática particular. 

Segundo o autor, “grammatica geral é a sciencia dos principios immutaveis e 

geraes da palavra pronunciada ou escripta em todas as linguas” (1877: V) e a 

“grammatica particular é a arte de applicar aos principios immutaveis e geraes da 

palavra as instituições arbitrarias e usuaes de qualquer língua” (1877: V). 

“Grammatica Portugueza, pois, é a arte de applicar os principios immutaveis e 

geraes da palavra os usos e idiotismos da lingua portugueza” (1877: VI). 

Reis assinala que sua gramática é a realização da doutrina que advém da 

definição de gramática portuguesa e assume o compromisso de torná-la simples ao 

leitor: 
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Procurei simplifical-a o mais possível na theoria, subordinando os usos 

especiaes da lingua só aos principios geraes de eterna verdade, porque o 

methodo e a clareza não teem maior inimigo do que a multiplicidade das 

regras que só servem de embaraçar o alumno sem explicar-lhe cousa 

alguma (REIS, 1877: VI-VII). 

Nessa passagem o autor demonstra o compromisso pedagógico da gramática, e 

seu interesse pelo bom aproveitamento dos estudos pelo alunado. Contribui para seu 

intento a ilustração com exemplos, que também confere credibilidade aos preceitos e 

clareza às regras, pois, para o autor, esta é a qualidade essencial da obra gramatical. 

Confirmando, assim, seu compromisso, Reis continua: 

acompanhei a theoria da pratica, dando logo immediatamente applicação 

dos princípios invocados com exemplos que os comprovassem, porque 

assim se arraigão elles melhor no espírito, que não pode duvidar de sua 

solidez. Trabalhei por ser claro para poder ser comprehendido, porque 

sem clareza, qualidade essencial em tratados deste gênero, nunca 

conseguiria fazer com que meu trabalho aproveitasse á mocidade 

estudiosa, que é o fim que levo em vista (REIS, 1877: VII). 

Mais adiante o autor também define gramática portuguesa como “a arte de fallar 

e escrever correctamente a lingua portugueza” (1877: VII) e, em seguida, apresenta as 

quatro partes em que a divide. São elas: etymologia, syntaxe, orthographia e prosódia, 

em que difere de Soares Barbosa ao substituir o estudo da ortoépia pelo da prosódia. 

Sotero dos Reis (1877: VII) assinala que dá mais destaque ao estudo da 

etimologia e da sintaxe do que ao da ortografia e da prosódia, por considerar as duas 

primeiras partes a base de toda a ciência gramatical, corroborando, segundo o autor, o 

posicionamento de quase todos os gramáticos mais antigos e modernos, no que difere de 

Soares Barbosa que define como as partes principais da gramática a ortoépia e a 

ortografia. 



Ao tratar do estudo das palavras, o autor as divide em duas espécies: variáveis e 

invariáveis e apresenta oito classes de palavras que são assim distribuídas: são variáveis, 

o nome, o pronome, o adjetivo e o verbo e invariáveis, a conjunção, a preposição, o 

advérbio e a interjeição, no entanto, cabe lembrar que o autor ressalta a importância de 

observar que não são todos os gramáticos que concordam com esta categorização das 

palavras e cita, por exemplo, Quintiliano, que distribuiu as palavras em três grupos: 

nome, verbo e conjunção, modelo que, como afirma, foi seguido por Destutt de Tracy 

(1754-1836). 

O estudo das preposições ocupa o capítulo Etimologia, no qual Reis elenca uma 

série de palavras como preposição na língua, dividindo-as somente em simples e 

compostas; essa prática é criticada por Soares Barbosa. Reis cita também as expressões 

compostas por entre e alem de, as quais são chamadas de locuções prepositivas. 

Quanto às relações que as preposições podem exprimir, Reis salienta que são 

várias, entretanto, seis são principais, observando que essas relações não se estabelecem 

unicamente a partir das preposições, mas que só podem ser definidas e determinadas em 

função dos dois termos com os quais elas se relacionam. As relações mencionadas são 

lugar, tempo, ordem, causa, modo e conformidade, e acrescenta a possibilidade destas 

palavras expressarem apenas relações virtuais, ou seja, funcionando somente como um 

elo entre os termos antecedente e consequente. 

Nas noções preliminares do capítulo sobre Syntaxe, encontram-se as definições 

de proposição, sujeito, verbo e atributo. 

Proposição, que tambem se chama, oração, phrase, sentença, é o 

enunciado do juizo, ou acto do entendimento, pelo qual affirmamos uma 

cousa de outra. 

Toda reunião de palavras, a qual fórma sentido, é uma proposição, 

em que se conteem tres termos, denominados sujeito, verbo, e attributo. 



Sujeito, é a pessôa ou cousa a que se attribue alguma qualidade: é a 

idéia principal, o objecto do juizo. 

Attributo, é a qualidade de que se attribue ao sujeito é a ideia 

accessoria. 

Verbo, que já ficou definido em logar competente, é o nexo entre os 

outros dous termos (1877: 138). 

Nota-se nestas definições, a concepção racionalista de estudo da língua, 

semelhante à proposta por Soares Barbosa. 

No estudo dos complementos, Reis propõe, assim como Soares Barbosa, que 

esses poderão ser de quatro tipos, dependendo do modo como modificam os termos a 

que se ligam, cada qual atendendo as características desses termos. São eles: objetivo, 

terminativo, restritivo, e circunstancial. Entre as palavras que podem ser modificadas 

por esses complementos estão o nome apelativo, o nome atributivo e o verbo atributivo. 

Na parte dedicada ao estudo da ortografia, Reis inicia o estudo afirmando que “a 

melhor maneira de aprender a orthographia é a prática adquirida pela leitura dos bons 

auctores contemporaneos, e pela consulta dos dicionarios mais correctos que devem ser 

manuseados; [...]” (1877: 228). 

O autor desconsidera a possibilidade de se elaborar sistemas ortográficos 

baseados exclusivamente na pronúncia ou na etimologia, estes são, nas palavras do 

autor, sistemas irrealizáveis, pois, como justifica, a pronúncia varia em cada província, 

em cada século, e, para privilegiarmos o sistema etimológico, seria necessário escrever 

as palavras derivadas conforme a ortografia da língua que a originou, diferenciando-se, 

assim, a palavra derivada, muito de sua forma e pronúncia atuais (REIS, 1877: 6). Dessa 

forma, Reis define que “o unico systema racional e o unico seguido pelos bons auctores, 

é o da orthographia mixta, que participa de um e de outro, e melhor se accomoda ás 

modificações, por que vai passando a lingua de tempos a tempos” (1877: 228). 



Ao comparar o sistema ortográfico da língua portuguesa com os de outras 

línguas, Reis considera o sistema ortográfico português um dos mais adaptados à 

pronúncia. Tal conclusão fundamenta-se no distanciamento que há entre a escrita e a 

pronúncia de determinadas línguas conforme o autor mostra na citação a seguir: 

si observarmos o que vai pelas outras linguas, em que as palavras se 

escrevem de uma maneira, e se pronuncião de outra, como na franceza e 

na ingleza, cuja orthographia merece o nome de verdadeiro capricho 

ortographico, veremos que a portugueza é uma d’aquellas em que a 

escriptura varia menos na pronuncia, [...] (1877: 229). 

Após fazer alusão à origem da palavra ortografia: “orthographia é uma palavra 

de origem grega, que sôa tanto como escriptura correcta ou exacta; e d’ahi o seu 

objecto, que vem a ser a correcção na escripta” (REIS, 1877: 229), Reis conclui que a 

melhor doutrina a seguir no estudo da ortografia portuguesa, que é um sistema misto de 

ortografia etimológica e fonética, é a ortografia adotada por autores contemporâneos 

renomados, pois estas já haviam sido retificadas pelos bons dicionários. 

Com a finalidade de detalhar mais este capítulo, o autor destaca que a ortografia 

faz uso de dois tipos de sinais: “1º. os caracteres alphabeticos, ou lettras, com que se 

escrevem as palavras: 2º. os signaes ortographicos, ou de pontuação, que marcão as 

pausas do discurso; e as inflexões da voz em cada uma” (1877: 230). 

Por considerar os caracteres alfabéticos conhecidos dos alunos, Reis restringiu-

se apenas a traçar em linhas gerais a forma que julgou mais conveniente de apresentá-

los na escrita, tratando somente do emprego das letras maiúsculas, da necessidade do 

emprego de acentos para distinguir as palavras homógrafas, da necessidade de se 

uniformizar a forma de representar o ditongo nasal ão, da possibilidade de dobrar 

consoantes, da preservação da analogia nas palavras derivadas e no emprego do CH, PH 

e Y nas palavras de origem grega, assim como também preservar, salvo quando a 



pronúncia requerer, a ortografia das palavras de origem latina, que são maioria na 

língua, visto que o português originou-se do latim. 

O autor trata dos sinais ortográficos ou de pontuação apresentando-os 

primeiramente e em seguida expondo a finalidade de cada um individualmente. Os 

sinais apresentados pelo autor são: vírgula (,), ponto e vírgula (;), dois pontos (:) ponto 

final (.), ponto de interrogação (?) ponto de admiração (!), os pontos de reticências (...), 

linha ou risca de união (-), os parênteses ( ), e as aspas (“ ”), denominadas vírgulas 

dobradas. 

Finalizando esta segunda parte do capítulo Orthographia, Reis afirma que “é de 

summa importancia conhecer bem o emprêgo que se deve fazer d’estes signaes 

orthographicos, porque sem uma boa pontuação o discurso não produz o effeito” (1877: 

238); justificando assim a ênfase dada a esta parte da gramática, conforme já 

mencionado anteriormente. Reis compreende, assim como Soares Barbosa, que o estudo 

da pontuação insere-se no capítulo dedicado ao estudo da ortografia. 

Um importante registro da presença da obra de Soares Barbosa na produção de 

Sotero dos Reis pode também ser notado nas críticas que o autor faz a Soares Barbosa 

em sua obra Postillas de grammatica geral applicada á língua portugueza pela analyse 

dos clássicos (1862). Seguem dois fragmentos da obra de Sotero dos Reis citados por 

Penha (1989), em que o maranhense cita as orientações de Soares Barbosa. Esses 

trechos estão na introdução da obra, páginas VIII e IX: 

A mesma Grammatica Philosophica de Jerônimo Soares Barbosa, uma 

das que mais se ocupou com ela [a construção], é por demais deficiente 

nesta parte. Não deixemos entretanto de tributar-lhe aqui o louvor que 

merece por ser a primeira que tratou da filosofia da língua, e introduziu 

em Portugal e no Brasil o gosto desse gênero de estudo até então 

desconhecido nos dois países (REIS, 1862: VIII apud PENHA, 1989: 

54). 



A classificação das proposições, adotada por Jerônimo Soares Barbosa, 

tem os inconvenientes por nós apontados em outro lugar; por isso 

abrimos mão dela, contentando-nos unicamente com especificá-la (REIS, 

1862, IX apud PENHA, 1989: 55). 

5.7. Análise do Compêndio da gramática portuguesa (1886 [1875]) de Augusto 

Freire da Silva 

Como os gramáticos do início do século XIX, influenciado pela corrente 

racionalista, Augusto Freire da Silva (1836-1917) divide seu compêndio em quatro 

partes: prosódia, ortographia, etimoloia e sintaxe. 

Nos Prolegomenos de sua gramática, Freire da Silva ratifica a orientação 

racionalista da obra com a apresentação dos conceitos de gramática que a prepassam. É 

também nessa parte da obra que autor apresenta a definição das partes que compõem 

sua estrutura. 

Freire da Silva define: “Grammatica é o conjunto dos principios que nos 

ensinam a exprimir com exacção nossos pensamentos, por meio da palavra” (1886: 1) e 

compreende a divisão gramática geral versus gramática particular, em que “grammatica 

geral é a sciencia dos principios immutaveis e geraes da palavra pronunciada ou 

escripta em todas as línguas” (1886: 1) e “grammatica particular é a arte de applicar os 

principios immutaveis e geraes da palavra ás instituições arbitrarias e usuaes da lingua” 

(1886: 1). 

Dessa forma, “grammatica portugueza pois é a arte de applicar os principios 

immutaveis e geraes da palavra aos usos e idiotismos da lingua portugueza” (1886: 2), 

assim como “grammatica portugueza também se pode definir a arte de falar, e escrever 

correctamente a lingua portugueza” (1886: 2). 



A parte segunda do compendio compreende o estudo da ortografia, que o autor 

inicia com algumas importantes considerações. Freire da Silva (1886: 31) assinala que 

entre os escritores da época havia a falsa ideia de que quanto mais próxima a grafia do 

português estivesse do latim clássico, mais aprimorada a língua estaria. No entanto, o 

autor ressalta que essa é uma doutrina fruto do desconhecimento das leis evolutivas da 

linguagem e o que motiva a adoção da ortografia etimológica. 

No entanto, há nesse raciocínio atitudes extremadas, que, como ilustra Freire da 

Silva (1886: 31), propicia o exagero de uma sistematização ortográfica que ignora as 

formas populares, e assim deixa de observar alguns processos evolutivos pelos quais a 

língua passou. A exemplo dessa situação, o autor apresenta a palavra octo, grafada por 

alguns eruditos com ct no lugar de oito, com it, situação em que não se observou o 

processo de vocalização que ocorreu no grupo consonantal ct, em que a consoante c 

vocalizou-se em i, na evolução da língua latina para o português. 

Há nessas primeiras observações, no estudo da ortografia, como se pode 

observar, uma forte influência dos estudos histórico-comparativos que começam a 

despontar na década de 80 do século XIX, no Brasil, e, que é reforçada quando o autor 

explicita os ganhos desses estudos para a ciência da linguagem: 

Mas o estudo histórico e comparativo das formas das palavras que 

constituem o fundo popular das linguas, imprimindo á sciencia da 

linguagem ou glottologia um novo criterio, fel-a determinar, por meio de 

rigorosa investigação as leis que presidiram á transformação da lingua 

latina. São essas leis: 

1.
a
 A persistencia do accento tonico latino. 

2.
a
 A supressão da vogal breve, que precede a sylaba accentuada. 

3.
a 
A queda da consoante medial. 

Por meio dellas, resolve-se á evidencia a questão da origem do Portuguez 

e das outras linguas neo-latinas ou romanicas, suas congeneres, com a 



solução, verdadeiramente scientifica, de que ellas nada mais são que o 

Latim alterado ou phases novas delle (SILVA, 1886: 32). 

Ciente, portanto, de que o português é uma evolução do latim, Freire da Silva 

finaliza essa introdução do estudo da ortografia afirmando 

é a orthographia o resultado desse estudo histórico e comparativo 

das fórmas dos vocábulos, em razão de ter, por objectivo, ensinar a 

escrevel-os correctamente, e portanto só poderá ser cabalmente 

aprendido quando se houverem fixado as fórmas dos vocábulos 

portuguezes, por meio de uma grammatica historica e de um 

diccionario etymologico, que compilem as regras derivadas da 

razão histórica (SILVA, 1886: 32). 

Nessa perspectiva, Freire da Silva dá início ao estudo da ortografia, com 

capítulos que visam a explicar as alterações gráficas pelas quais passaram os vocábulos 

latinos, que são, na verdade, explicações sobre as modificações fonéticas que sofreram 

algumas palavras e interferiram, assim, na sua representação escrita; entre outras 

considerações estão a apresentação do alfabeto português, observações sobre o uso das 

letras maiúsculas, sobre a divisão de sílabas e sobre abreviaturas. 

Por último, “cumpre comtudo estatuir que a orthographia também se aprende 

mechanicamente, observando-se o uso dos escriptores contemporaneos de melhor nota, 

rectificados pelo diccionario” (SILVA, 1886: 32). 

Nessa parte da gramática, portanto, não há evidências da influência do estudo de 

Soares Barbosa, já que a proposta de sistematização da ortografia da língua portuguesa 

apresentada aponta para uma proposta única de descrição mais próxima da 

pronunciação, em contraste à ortografia etimológica recorrente no uso dos escritores da 

época. Esse estudo difere também por não tratar da pontuação, que será abordada na 

parte quarta da gramática, que trata do estudo da sintaxe. 



Na terceira parte da obra, Etimologia, dedicada ao estudo das palavras, Silva, 

assim, define as palavras: “As palavras são signaes, com que, quando destacados, 

representamos simples noções das cousas; e quando combinados em enunciados ou 

proposições, as mais operações do espírito” (1886: 59). Como se vê, trata-se de uma 

definição lógica, pois apresenta como parâmetro de análise as operações do espírito: 

aprender, julgar e raciocinar, definidas por Descartes, em que a língua cumpre o papel 

de ser a expressão do pensamento. 

Sob a perspectiva do aspecto morfológico, Freire da Silva classifica as palavras 

em duas espécies: variáveis e invariáveis, embora deixe registrado em nota de rodapé 

que, em seu trabalho, essa não é uma preocupação, pois tem como foco o ensino da 

norma da língua, sendo as transformações da língua uma preocupação da gramática 

histórica. São variáveis, portanto, o substantivo, o pronome, o adjetivo e o verbo e 

invariáveis, a preposição, o advérbio, a conjunção e a interjeição. Silva define, assim, 

oito classes de palavras. 

No estudo da preposição, entendida como “uma parte invariavel da oração, que 

liga complementos ao sujeito ou ao attributo” (1886: 161), Silva lista como preposições 

principais as preposições simples a, ante, até, após, com, contra, de, em, entre, para, 

per, por, sem, sob, sobre, afora, dês, conforme, segundo, e chama de preposições 

compostas, também chamadas de locuções prepositivas: abaixo de, acerca de, adiante 

de, acima de, alem de, antes de, a quem de, atraz de, diante de, dentro de, desde, 

durante, em baixo de, em cima de, excepto, fora de, junto de, para com, perante, perto 

de, por baixo de, por cima de, por diante de, por dentro de, por detraz de, por entre, 

por fora de, por junto de. 

No estudo das preposições, Freire da Silva limita-se apenas a apresentá-las, sem 

tratar de seus aspectos semânticos. 



No que tange ao estudo do verbo, Silva (1886: 99) o define como a palavra que 

tem como atribuição exprimir uma qualidade que existe no sujeito ou que a ele convém, 

e, que, no desempenho desta, funciona como nexo ou cópula que une o atributo ao seu 

sujeito, que de acordo com a sua forma, poderá ser de dois tipos: 

“O verbo, ou está separado do attributo, ou fórma com elle uma só palavra. Dahi 

a sua divisão em verbo substantivo e em verbo adjectivo ou attributivo” (1886: 100). 

Observando que, verbo substantivo “só ha um que é o verbo ser” (1886: 101). 

“Modos do verbo são as inflexões que elle toma, para significar os diversos 

modos, por que se faz a affirmação” (1886: 100), dessa forma, Silva assinala cinco, na 

língua portuguesa: indicativo, condicional, imperativo, conjuntivo ou subjuntivo, 

infinito ou infinitivo. 

Quanto ao modo infinito, que nos interessa neste trabalho, Silva dá apenas essa 

breve explicação: “O modo infinito ou infinitivo em que a affirmação se faz 

indeterminadamente como: <<morrer o homem ou morrermos é inevitável.>>” (1886: 

100). 

A parte quarta da gramática, Sintaxe, está dividida em três partes: sintaxe de 

palavras, sintaxe de proposição e pontuação. No estudo da sintaxe de palavras, 

observaram-se a definição de proposição, os elementos que a compõem e os 

complementos. Identificou-se, então, a seguinte definição de proposição: “Proposição 

que tambem se chama oração, phrase, sentença, é o enunciado do juizo, ou do acto do 

entendimento, pelo qual affirmamos uma cousa de outra” (1886: 169), da qual se 

depreende a ideia de raciocínio, da expressão do pensamento por meio da operação 

lógica do juízo, que se faz sobre alguma coisa ou pessoa. 

Nessa conceituação, portanto, nota-se uma perspectiva da reflexão linguística 

pautada no pensamento da gramática racionalista e muito semelhante à apresentada por 



Soares Barbosa, que destaca serem sinônimos os termos frase, oração e proposição e 

que também compreende a oração como expressão do juízo por palavras. 

Essa perspectiva é também observada quando Freire da Silva descreve a 

proposição como uma estrutura de três termos: “toda reunião de palavras, a qual fórma 

sentido, é uma proposição, em que se conteem tres termos, sujeito, verbo, attributo” 

(1886: 169), como se observa na obra de Soares Barbosa. 

E, considerando que os complementos poderão integrar essa estrutura, 

completando o sujeito ou o atributo, Silva estabelece que eles são de quatro espécies: 

restritivo, objetivo, terminativo e circunstancial, de modo idêntico à categorização de 

Soares Barbosa. 

No estudo da sintaxe de palavras interessa-nos também o estudo das figuras de 

construção, que se insere na parte quarta da gramática, no título 1º. Freire da Silva traz 

de início uma nota referente ao título figuras de construção a fim de remeter seu leitor à 

parte quarta da obra Postillas de grammatica geral de Francisco Sotero dos Reis, o que 

se supõe ser de onde o autor extrai os ensinamentos para esse estudo. 

Freire da Silva apresenta as figuras de construção, também chamadas de figuras 

de sintaxe, como “certas fórmas particulares de linguagem, que modificando o arranjo 

de palavras, manifestam o pensamento de modo mais nobre” (1886: 194), e que são, 

segundo o autor, em número de cinco, a saber: elipse, zeugma, pleonasmo, silepse e 

hipérbato. 

O estudo da pontuação é apresentado no título 3º da sintaxe, em que Freire da 

Silva dedica um capítulo para cada sinal. Os sinais estudados são: vírgula, ponto e 

vírgula, dois pontos, reticências, traço de divisão, parênteses, vírgulas dobradas, as 

quais são atualmente denominadas aspas, e parágrafo. 



Com o estudo da gramática de Freire da Silva, conclui-se o capítulo das análises 

das gramáticas brasileiras e pode-se notar a grande adesão de seus autores ao 

pensamento linguístico de Soares Barbosa. As obras analisadas, embora não corroborem 

todas as perspectivas inovadoras de descrição apresentadas pelo autor português, 

também apresentam como conceito basilar para a descrição gramatical a concepção 

racionalista do estudo da língua, em que a língua é compreendida como expressão do 

pensamento. 

Tendo em vista essas considerações, no próximo capítulo, serão pormenorizados 

os pontos em que a descrição dos gramáticos brasileiros converge com as ideias de 

Soares Barbosa. Para tanto, faz-se uma explanação e, em seguida, apresentam-se os 

quadros sinóticos a fim de dar mais clareza ao exposto. 

  



6 

A PRESENÇA DOS PRINCIPAIS CONCEITOS DE JERÔNIMO SOARES 

BARBOSA NAS GRAMÁTICAS BRASILEIRAS: SÍNTESE COMPARADA 

Esse capítulo tem o objetivo de apontar, através de quadros comparativos, as 

convergências dos principais conceitos definidores da gramática racionalista e das 

inovações de Jerônimo Soares Barbosa nas sete gramáticas brasileiras selecionadas. 

Dessa forma, para cada tópico gramatical evidenciado em Soares Barbosa, serão 

apresentadas suas definições nas obras brasileiras estudadas, quando nelas estiverem 

presentes. 

Para iniciarmos essa reflexão, observar-se-ão as obras em sua estrutura, ou seja, 

a forma como os conteúdos gramaticais eram organizados nos compêndios escolares. 

Das sete obras analisadas, pôde-se verificar que somente a de Morais Silva não possui a 

divisão em quatro partes: etimologia, sintaxe, ortografia e prosódia. Como se observa, 

os autores brasileiros em sua maioria definem a prosódia como uma das quatro partes da 

gramática; enquanto que, apenas Costa Duarte segue à risca a proposta de Soares 

Barbosa ao optar por apresentar a ortoépia como uma das divisões da gramática. Como 

afirma Soares Barbosa, 

O nome Prosodia, dado até agora a esta parte da grammatica não 

comprehende todo seu objecto, e por outra suppõe antes de si o 

conhecimento dos sons fundamentaes da Lingua, da qual a Grammatica 

nunca prescindio, nem póde prescindir, visto ser necessario, e 

indispensavel para regular a boa pronunciação, e consequentemente a sua 

boa Escriptura e Orthographia (BARBOSA, 1822: V). 



Ortoépia é, portanto, considerado por Soares Barbosa como o nome “mais 

proprio e accommodado a caracterizal-a que o de Prosodia” (BARBOSA, 1822: VI), 

para definir a primeira parte de sua gramática. 

Ao confrontarmos os conceitos de oração/proposição/frase, nota-se que todos os 

autores são unânimes e coerentes à ideia apresentada por Soares Barbosa, na qual se 

compreende que a oração é uma estrutura organizada de palavras, na qual se encontra 

expresso um pensamento, que por sua vez é o juízo que se faz sobre algo ou alguém e se 

vê expresso em palavras. 

Tendo em consideração que todos corroboram a mesma conceituação de oração, 

logo, em perspectiva coerente com as bases do pensamento linguístico racionalista, os 

autores entendem que a oração é uma estrutura composta de duas ou três partes 

elementares. Dos autores citados, apenas Coruja utiliza uma nomenclatura diferente ao 

se referir às partes da oração e que está mais próxima da classificação moderna. 

Comparando-se agora os conceitos de gramática, observa-se que apenas 

Condurú apresenta uma definição de gramática que se atém ao aspecto mecânico, pois, 

como assinalado, Soares Barbosa define gramática de forma ampla, pois considera os 

aspectos mecânicos e lógicos da língua. Os demais autores, entretanto, definem 

gramática considerando apenas o aspecto lógico da língua, com exceção de Duarte e 

Caneca que, assim como Soares Barbosa, abordam os dois conceitos. 

Em relação à definição de gramática como arte, é importante destacarmos as 

considerações de Mattos e Silva: 

No caso da Gramática Geral do francês, faz-se necessário que se 

relacione o seu surgimento com o momento francês em que a arte de bem 

falar torna-se moda e “a arte de bem falar” se define como o explicar 

bem o raciocínio, o bem pensar. Só fala bem quem raciocina bem, 

segundo as operações estabelecidas pela Lógica. Não é portanto o falar 



bem retórico, apenas persuasivo, mas o falar bem lógico, que também 

tem o poder de persuadir (MATTOS E SILVA, 2000: 27). 

Voltando o olhar sobre a distinção entre os conceitos gramática geral/universal 

versus gramática particular, nota-se que Caneca, Coruja e Condurú não explicitam essa 

distinção entre gramática geral e gramática particular. No entanto, Morais Silva, Duarte, 

Reis e Silva apresentam claramente a distinção entre os conceitos, com definições com 

textos muito próximos ao de Soares Barbosa ao definir cada uma dessas gramáticas, o 

que denota a compreensão e a apropriação que os autores fazem do conceito de 

gramática racionalista, visto que tal dicotomia proposta nos estudos racionalistas é o 

fundamento dessas gramáticas. 

No que se refere ao conceito de gramática portuguesa, observa-se que somente 

Coruja não o menciona; Caneca, Duarte, Condurú e Freire da Silva o definem como arte 

com o fim de prezar pela correção da língua, na escrita, na leitura e na fala, Silva limita 

sua definição ao aspecto lógico e que Freire da Silva, além dessa conceituação, resgata 

os princípios lógicos que se aplicam à língua portuguesa, da mesma forma que Soares 

Barbosa, que ao elucidar o conceito de gramática nacional, acrescenta: 

Esta obra por outra parte não deve ser meramente practica e hum estudo 

so de memoria. Deve comprehender as razões das practicas do uso e 

mostrar os princípios geraes de toda a Linguagem nos do exercicio das 

faculdades da alma e formar assim huma Logica practica, que ao mesmo 

tempo que ensina a falar bem a própria Lingua, ensine a bem discorrer 

(BARBOSA, 1822: XII). 

Ao definir o estudo etimológico, Soares Barbosa destaca: 

Os primeiros Grammaticos pois, reflectindo sobre a semelhança e 

disemelhança das funcções, que as palavras exercitão na enunciação de 

qualquer pensamento, advertirão que humas tinhão as mesmas, e outras 



não. Estas diferenças os conduzirão a reduzir a certas classes todas as 

palavras da sua Lingua (BARBOSA, 1822: VII). 

Tendo como base esses apontamentos, Soares Barbosa divide as palavras em 

seis classes, e ao observarmos o quadro comparativo das classes de palavras, ressalta-se 

que apenas Duarte apresenta as mesmas classes apresentadas pelo autor. Na obra dos 

outros seis autores, nota-se o destaque de “pronomes, artigo, participio e advérbios 

como partes elementares de especie differente da dos adjectivos e preposições” 

(BARBOSA, 1822: 107), conforme a descrição de gramáticos que antecederam o autor 

português, como ele próprio assinala. 

No entanto, a influência de Soares Barbosa não deixa de estar presente nas obras 

de Condurú e Silva, assim como em Duarte, quando os autores, fundamentados nos 

princípios lógicos do pensamento, distinguem o verbo substantivo de verbo adjetivo. 

No estudo das preposições, a descrição é bastante diversificada, todavia, 

somente Morais Silva e Duarte destacam como verdadeiras preposições portuguesas as 

mesmas dezesseis apresentadas por Soares Barbosa, ainda que a forma como elas sejam 

estudadas se diferenciem, uma vez que os autores não exploram com tanta riqueza 

quanto o autor português os valores semânticos dessa classe de palavras. 

Ainda na parte da Etimologia, verifica-se que a classificação dos complementos 

verbais em todos os autores brasileiros segue a mesma classificação de Soares Barbosa, 

baseada na analogia com os casos latinos, embora tal associação não se expresse nos 

textos brasileiros. 

Ao definirem os conceitos de ortografia, observa-se que quase todos os autores 

utilizam em suas gramáticas a definição de ortografia como grafia correta das palavras, 

e, mesmo Coruja que não a define desta forma, mostra através de seu estudo que essa é 



também a sua interpretação, pois na ortografia das palavras, parte que dedica ao modo 

como escrever as palavras, o autor define regras de como fazê-las. 

Em relação aos três sistemas ortográficos: da pronunciação, etimológico e usual, 

propostos por Soares Barbosa, nota-se que neste aspecto a gramática não repercute de 

modo incisivo. Duarte e Sotero dos Reis são os autores que seguem a reflexão de Soares 

Barbosa ao também proporem os três sistemas. 

Condurú só apresenta o etimológico, por considerar ser este “o mais geralmente 

seguido” (CONDURÚ, 1888: 76). Sotero dos Reis estabelece a distinção entre 

ortografia da pronunciação e etimológica, propondo a ortografia mista na sistematização 

da língua brasileira, em orientação idêntica à inovação de Soares Barbosa (1822: 57) 

que propôs a ortografia usual. 

O estudo de Caneca restringe-se à apresentação das letras e das pausas, que são 

os sinais de pontuação. Ao final desse breve estudo, o autor apresenta duas notas de 

rodapé, já citadas no item 5.2, nas quais reprova a não correspondência do alfabeto com 

os sons da língua portuguesa; e, ao final, assinala que o direcionamento de sua descrição 

está consoante ao que propôs Soares Barbosa na ortografia da pronunciação. Freire da 

Silva, embora tenha julgado um exagero a conduta de alguns estudiosos ao priorizarem 

a ortografia etimológica, revê sua opinião fundamentado nos então recentes estudos 

histórico-comparativos, que lhe asseguram que a língua portuguesa, assim como as 

outras línguas neolatinas são as novas fases do latim, então, admite como coerente a 

ortografia etimológica, apresentando em seu estudo “um apanhado das principaes 

alterações graphicas, que, em sua metamorphose, sofreram os vocábulos latinos” 

(SILVA, 1886: 32). 

Ao analisarmos as considerações de Coruja sobre a ortografia das palavras, em 

que o autor descreve o modo como escrevê-las, observa-se que o autor discorre sobre a 



ortografia etimológica, ao admitir, por exemplo, na grafia das palavras o uso de 

consoantes dobradas, letras gregas, etc. 

Já na definição de ortografia apresentada por Morais Silva, nota-se que a 

compreensão que o autor tem sobre o escrever bem corresponde à ideia “de representar 

aos olhos os sons com lettras distinctas, e cada uma para seu som proprio, e que não 

sirva juntamente de sinal de dois sons” (SILVA, 1806: 119). Reconhece-se nessa 

definição, portanto, que o autor descreve a ortografia da pronunciação, ao propor que a 

relação entre letras e sons deva ser unívoca. 

Silva (1806), então, desenvolve menos o emprego das letras e explora o aspecto 

fonético-fonológico, no entanto, aponta a possibilidade de uma única letra poder 

representar dois sons na escrita vulgar. De modo geral, nota-se que 

Os autores focalizavam a língua escrita, como realidade primária, e 

faziam uma descrição e classificação das vogais e consoantes, vinculada 

às letras do alfabeto. As noções fonéticas se evocam secundariamente, 

através do que a ortografia deixava delas transparecer, e, por isso, quando 

não eram falsas, eram fragmentárias e incertas (CAMARA, 2004: 227). 

 Esta afirmação nos remete ao que salientou Soares Barbosa (1822, V):  

A Prosodia não foi reduzida a arte, senão muito tarde. Sendo, como são 

tantas, tão finas, e quasi imperceptiveis as modificações, que os sons 

fundamentaes recebem na pronunciação; por huma parte era difficil o 

observal-as ao principio e ainda mais o pintal-as na escriptura; e por 

outra parecia isto excusado. O uso vivo da pronunciação assaz ensinava 

assim a quantidade e demora de cada syllaba, como a sua inflexão e 

accento. So quando se tractou de communicar aos estrangeiros não so a 

língua escripta, mas ainda a sua pronunciação viva; he que se começarão 

a dar regras sobre esta parte da Orthoepia. 



Entretanto, alguns autores já apontavam as dificuldades que encontravam para a 

notação gráfica. Assim, destacaram Caneca, como já exposto no item 5.2., e Morais 

Silva: 

O alphabeto portuguez é muito imperfeito, visto que para formar umas 

syllabas tem lettras de mais, e para formar outras faltam-lhe lettras; 

porque adoptaram os homens alguns erros que comunicaram a 

posteridade, e que já são irremediaveis. Esses erros foram habituarem-

nos desde a nossa infância a pronunciar algumas lettras com sons 

differentes dos seus naturaes (CANECA, 1876: 61). 

O Alfabeto Portuguez é, como outros muitos, em parte redundante, em 

partes falto de lettras; e talvez tem, e usa caracteres equivocos, 

exprimindo as mesmas lettras sons differentes; e talvez differentes lettras 

representão o mesmo som” (SILVA, 1806: 14). 

No tocante ao estudo da pontuação, os autores brasileiros, com exceção de 

Morais Silva e Freire da Silva, incorporam-no ao capítulo da ortografia, consoante a 

Soares Barbosa que destaca ser a pontuação uma das duas partes da ortografia. 

Apropriando-se da metalinguagem atual e ao princípio da adequação, pode-se 

afirmar que é comum aos autores a apresentação dos seguintes sinais de pontuação, que 

aparecem citados na gramática de Soares Barbosa: vírgula, ponto e vírgula, ponto final, 

ponto de exclamação, ponto de interrogação, parênteses e dois pontos. Do mesmo modo 

como faz Soares Barbosa, os autores apresentam os sinais de pontuação e em seguida 

explicam os usos de cada um separadamente. 

Seguem, para melhor compreensão deste estudo comparativo, os respectivos 

quadros sinóticos: 

  



Divisões da gramática 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

Orthoepia, Orthographia, Etymologia e Syntaxe. 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

I - Das palavras por 

si sós ou partes da 

Sentença ; II- Da 

Composição das 

partes da Sentença 

entre si, ou Syntaxe. 

Etymologia, 

Ortographia, 

prosodia e syntaxe. 

Orthoepia, 

Etymologia, 

Syntaxe, 

Orthographia. 

Etimologia, Sintaxe, 

Prosodia, 

Ortografia. 

Etymologia, 

Prosódia, 

Orthographia e 

Syntaxe. 

Etimologia, Sintaxe, 

Ortografia, 

Prosodia. 

Prosodia, 

Orthographia 

Etymologia e 

Syntaxe. 

Quadro 1 - Divisões da gramática 

  



Definição de oração, proposição, frase 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

“Oração, ou Proposição ou Frase (pois tudo quer dizer o mesmo) he qualquer juizo do entendimento, expressado por palavras” (BARBOSA, 1822: 

363). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“Da boa 

composição das 

partes da oração 

entre si resulta a 

sentença, ou sentido 

perfeito, com que 

nos fazemos 

entender, falando 

com palavras. 

Todas as Sentenças 

se reduzem a 

declarar o que 

julgamos das 

coisas” (SILVA, 

1806: 82). 

“Oração é um 

ajuntamento de 

palavras, pelo qual 

exprimimos nossos 

pensamentos: 

consta de nove 

partes. Artigo, 

nome, pronome, 

verbo, particípio, 

advérbio, 

preposição, 

conjunção e 

interjeição” 

(CANECA, 1876: 

27). 

“Oração ou 

Proposição é a 

enunciação de um 

attributo em um 

sugeito, isto é, um 

juizo enunciado” 

(DUARTE, 1877: 

103). 

 

“Oração é a união 

ou aggregado de 

palavras com que 

affirmamos alguma 

cousa” (CORUJA, 

s.d.[1835]: 5-6). 

“Oração ou 

proposição 

grammatical é a 

enunciação de um 

sujeito, de quem se 

affirma ou nega 

alguma cousa 

(CONDURÚ, 1888: 

86). 

“Chama-se oração 

ou frase a reunião 

de palavras 

formando um 

sentido perfeito” 

(CONDURÚ, 1888: 

3). 

“Proposição, que 

tambem se chama, 

oração, phrase, 

sentença, é o 

enunciado do juizo, 

ou acto do 

entendimento, pelo 

qual affirmamos 

uma cousa de outra” 

(REIS, 1877, 138). 

“Proposição que 

tambem se chama 

oração, phrase, 

sentença, é o 

enunciado do juizo, 

ou do acto do 

entendimento, pelo 

qual affirmamos 

uma cousa de outra” 

(SILVA, 1886: 169) 

Quadro 2 - Definição de oração, proposição, frase 

  



 

Termos que compõem a oração 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

Toda oração pois he composta de hum sujeito, de hum attributo e de hum verbo (BARBOSA, 1822: 363). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“Nestas são 

notáveis: 1.
o
 o 

Sujeito, de quem se 

affirma, o qual deve 

ser um nome só, ou 

modificado por 

articulares, e 

attributivos: v.g. 

“este homem 

virtuoso foi infeliz:” 

ou por nomes com 

preposições: v. g. 

“O templo de Deus 

é lugar santo:” de 

Deus modifica a o 

templo, e determina 

aquelle de que 

fallamos, que é o de 

Deus verdadeiro. 

2.
o
 O Attributo que 

se declara por 

adjectivos 

attributivos: v. g. 

“As partes 

essenciaes da 

oração ou phrase 

são tres: sugeito ou 

agente, verbo, ou 

nexo, paciente ou 

attributo” 

(CANECA, 1876: 

55). 

“São trez os 

elementos 

essenciaes da 

Proposição, a saber: 

Sujeito, o qual é 

pessoa ou cousa, a 

que se attribue 

alguma qualidade; 

um Attributo, que é 

a qualidade, que se 

attribue ao sujeito; 

um Nexo ou copula, 

que ligue e una o 

Attributo com o 

Sujeito” (DUARTE, 

1877: 103). 

“A oração consta de 

Sujeito, Verbo, 

Predicado ou 

Paciente, e 

Circunstancias 

quando as ha. 

Circunstancia é 

tudo aquillo que 

sem ser sujeito, nem 

verbo, nem 

predicado, entra no 

arranjo da oração” 

(CORUJA, s.d. 

[1835]: 6). 

“Ella deve constar 

necessariamente de 

duas partes pelo 

menos, que são 

sujeito e verbo, 

sendo este de 

significação 

absoluta, como – A 

terra gira; e demais 

um attributo, se o 

verbo for de 

existencia, como – 

O sol é brilhante; 

ou de um termo 

chamado paciente 

ou complemento 

objectivo, se o 

verbo for de acção 

transitiva, com – A 

lua tem dois 

movimentos” 

(CONDURÚ, 1888: 

86-87). 

“Toda reunião de 

palavras, a qual 

fórma sentido, é 

uma proposição, em 

que se conteem tres 

termos, 

denominados 

sujeito, verbo, e 

attributo” (REIS, 

1877: 138). 

“Toda reunião de 

palavras, a qual 

fórma sentido, é 

uma proposição, em 

que se conteem tres 

termos, sujeito, 

verbo, attributo” 

(SILVA, 1886: 

169). 



infeliz : outras vezes 

por nomes com 

preposições; v. g. “ 

Pedro é sujeito de, 

verdade, de honra,; 

por verdadeiro, 

honrado: ou “ é 

homem sem honra.” 

3.
 o 

 O Verbo, que 

affirma, e ajunta os 

attributos ao  

sujeito; ou exprime 

a vontade, e mando: 

v.g. “Tu és amante, 

sè amante:” o qual 

verbo muitas vezes 

é uma só palavra 

v.g amas (por és 

amante); ama tu 

(por sè amante); faz 

uma sentença 

perfeita” 

(SILVA, 1806:  84-

85). 

Quadro 3 - Termos que compõem a oração 

  



 

Definição de gramática 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

“A Grammatica pois, que não he outra couza senão a Arte, que ensina a pronunciar, escrever, e falar correctamente qualquer Lingua, tem naturalmente duas partes 

principaes; huma Mechanica que considera as palavras como meros vocábulos e sons articulados, ja pronunciados, ja escriptos e como taes sujeitos ás leis physicas dos 

corpos sonoros, e do movimento; outra Lógica, que considera as palavras, não ja como vocabulos, mas como signaes artificiaes das ideas e suas relações, e como taes sujeitos 

ás leis psychologicas, que nossa alma segue no exercicio das suas operações e formação de seus pensamentos: as quaes leis sendo as mesmas em todos os homens de 

qualquer nação que sejam ou fossem, devem necessariamente communicar ás línguas, pelas quaes se desenvolvem e exprimem estas operações, os mesmos principios e 

regras gerais, que as dirigem” (BARBOSA; 1822, VIII-IX). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“Grammatica é arte, 

que ensina a 

declarar bem os 

nossos 

pensamentos, por 

meyo das palavras” 

(SILVA, 1806: 9). 

“Grammatica é arte 

de reduzir á regras 

os principios 

comuns a todas as 

línguas” 

(CANECA, 1876: 

25) 

“Grammatica em 

geral é a Arte de 

fallar, ler e escrever 

correctamente; que 

seu objecto são as 

palavras, e que seu 

fim é exprimir e 

pintar com 

distincção, clareza, 

e fidelidade nossos 

pensamentos por 

meio de palavras” 

(DUARTE, 1877: ). 

“GRAMMATICA é 

uma arte que ensina 

a declarar bem os 

nossos pensamentos 

por meio de 

palavras” 

(CORUJA, 

s.d.[1835]: 5). 

“Grammatica 

Portugueza é a arte 

que ensina a fallar, 

escrever e ler com 

acerto a lingua 

portugueza” 

(CONDURÚ, 1888: 

5). 

“Grammatica geral 

é a sciencia dos 

princípios 

immutaveis e geraes 

da palavra 

pronunciada ou 

escripta em todas as 

linguas” (REIS, 

1877: ). 

Grammatica é o 

conjunto de 

principios que nos 

ensinam a exprimir 

com exacção nossos 

pensamentos, por 

meio da palavra 

(SILVA, 1886: 2). 

Quadro 4 - Definição de gramática 

  



 

Distinção entre os conceitos de gramática geral e gramática particular 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

“Toda grammatica he um systema methodico de Regras , que resultão das observações feitas sobre os usos e factos das Linguas. Se estas regras e observações 

tem por objecto tão somente os usos e factos de huma Lingua particular; a Grammatica será tambem Particular. Se ellas porêm abrangem os usos e factos de 

todos, ou da maior parte dos idiomas conhecidos; a sua Grammatica será Gera”l (BARBOSA, 1822: IX). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“A Grammatica 

Universal ensina os 

methodos, e 

principios de falar 

communs a todas as 

línguas” (SILVA, 

1806: 9). 

 

O autor não 

explicita em sua 

obra a distinção 

entre gramática 

geral e gramática 

particular. 

Sendo porém a 

Grammatica 

Universal a Arte, 

que analysando o 

pensamento, ensina 

com que especie de 

palavras se devem 

exprimir as idéas e 

as relações, de que 

elle póde constar; 

segue-se que a 

Grammatica 

Universal é também 

immutavel e a 

mesma em todas as 

Nações. (DUARTE, 

1877: 6). 

O autor não 

explicita em sua 

obra a distinção 

entre gramática 

geral e gramática 

particular. 

O autor não 

explicita em sua 

obra a distinção 

entre gramática 

geral e gramática 

particular. 

“Grammatica geral 

é a sciencia dos 

principios 

immutaveis e geraes 

da palavra 

pronunciada ou 

escripta em todas as 

linguas” (REIS, 

1877: V). 

Grammatica geral é 

sciencia dos 

principios 

immutaveis e geraes 

da palavra 

pronunciada ou 

escripta em todas as 

línguas (SILVA, 

1886: 2). 

“Grammatica 

particular de 

qualquer lingua v.g. 

da Portuguesa 

O autor não 

explicita em sua 

obra a distinção 

entre gramática 

“Mas como estas 

(as Nações) 

escolherão para 

signaes de suas 

O autor não 

explicita em sua 

obra a distinção 

entre gramática 

O autor não 

explicita em sua 

obra a distinção 

entre gramática 

“Grammatica 

particular é a arte de 

applicar aos 

principios 

Grammatica 

particular é a arte 

de applicar os 

principios 



applica os 

principios communs 

de todos os idiomas 

ao nosso, segundo 

os usos adoptados 

polos que melhor o 

falão” (SILVA, 

1806: 9). 

 

geral e gramática 

particular. 

idéas vocabulos 

differentes só no 

material dos sons, é 

preciso acommodar 

aquelles mesmos 

principios 

invariaveis á indole 

de cada Lingua, 

começando pelo 

estabelecimento dos 

preceitos geraes da 

Linguagem, e 

applicando-os 

depois aos usos da 

que se pretende 

ensinar: eis aí o que 

se chamma 

Grammatica 

Particular” 

(DUARTE, 1877: 

6). 

geral e gramática 

particular. 

geral e gramática 

particular. 

immutaveis e geraes 

da palavra as 

instituições 

arbitrarias e usuaes 

de qualquer língua” 

(REIS, 1877: V). 

immutaveis e geraes 

da palavra ás 

instituições 

arbitrarias e usuaes 

da língua (SILVA, 

1886: 1). 

Quadro 5 - Distinção entre os conceitos de gramática geral e gramática particular 

  



 

Classes de palavras 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

“Nome substantivo, Nome Adjectivo, Verbo Substantivo, Preposição, e Conjunccão, cinco Partes Elementares Discursivas, que com a Interjeicção, unica 

parte não discursiva, formão o systema completo dos Elementos da Oração, ao qual se reduzem todos os vocabulos, de que pode constar o diccionario de 

qualquer Lingua, antiga ou moderna, e o da nossa por consequência” (BARBOSA, 1822; 107). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

Nome ou 

substantivo, 

adjectivo, verbo, 

advérbio, 

preposição, 

conjuncção, 

interjeição. 

Artigo, nome, 

pronome, verbo, 

participio, adverbio, 

preposição, 

conjuncção e 

interjeição. 

Nome substantivo, 

nome adjectivo, 

verbo, preposição, 

conjuncção, e 

interjeição. 

Palavras variáveis: 

artigo, nome ou 

substantivo, 

adjectivo, pronome, 

verbo, particípio. 

 

Palavras 

invariáveis: 

preposição, 

advérbio, 

conjuncção, 

interjeição. 

substantivo, 

adjectivo, verbo, 

preposição, 

adverbio, 

conjuncção e 

interjeição. 

Palavras variáveis: 

nome, pronome, 

adjectivo, verbo. 

 

Palavras 

invariáveis: 

conjuncção, 

preposição, 

advérbio, 

interjeição. 

As palavras são de 

duas especies: 

variáveis e 

invariáveis. 

São palavras 

variaveis: o 

substantivo, o 

pronome, o 

adjectivo, o verbo. 

São palavras 

invariáveis: a 

preposição, o 

adverbio, a 

conjuncção, a 

interjeição (SILVA, 

1886: 59). 

Quadro 6 - Classes de palavras 

  



 

Definição de gramática portugueza 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

“A Grammatica da Lingua Nacional he o primeiro estudo indispensável a todo homem bem criado; o qual, ainda que não aspire a outra Litteratura, deve ter 

ao menos a de falar e escrever correctamente sua Lingua” (BARBOSA, 1822, XII). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“Grammatica 

particular de 

qualquer lingua v.g. 

da Portuguesa 

applica os 

principios communs 

de todos os idiomas 

ao nosso, segundo 

os usos adoptados 

polos que melhor o 

falão” (SILVA, 

1806: 9). 

“Grammatica 

portugueza é arte 

que ensina a fallar, 

ler e escrever 

correctamente a 

lingua portugueza” 

(CANECA, 1876: 

27). 

“Grammatica 

Portugueza é a Arte 

que ensina a fallar, 

ler, e escrever sem 

erros a Lingua os 

Portugueza” 

(DUARTE, 1877: 

9). 

O autor limita-se 

apenas a definir 

gramática. 

“Grammatica 

Portugueza é a 

arte que ensina a 

fallar, escrever e 

ler com acerto a 

lingua 

portugueza” 

(CONDURÚ, 

1888: 5). 

“Grammatica 

Portugueza, pois, é 

a arte de applicar os 

principios 

immutaveis e geraes 

da palavra os usos e 

idiotismos da lingua 

portugueza” (REIS, 

1877: VI). 

“Grammatica 

portugueza pois é a 

arte de applicar os 

principios 

immutaveis e geraes 

da palavra aos usos 

e idiotismos da 

lingua portugueza” 

Grammatica 

portugueza também 

se pode definir a 

arte de falar, e 

escrever 

correctamente a 

lingua portugueza” 

(SILVA, 1886: 2). 

Quadro 7 - Definição de gramática portuguesa 

  



 

Preposições portuguesas 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

A, ante, apoz, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, sem, sob, sobre. 
 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“São pois 

verdadeiras 

preposições 

portuguesas: A, 

ante, após, até, 

com, contra, de, 

desde, em, entre, 

para, por, per, 

perante, sobre, sob” 

(SILVA, 1806: 74). 

Preposições que 

compõem nomes e 

verbos: ab, abs/ 

ante, anti/ apar/ 

após/ até/ com/ 

contra/ d’antes/ de, 

di, dis/ desde/ entre- 

ex, extra/ im, in/ 

inter/ intro/ junto/ 

ob/ para/ per/ 

perante/ pos/ pré/ 

pro/ re/ retro/ sem/ 

sobre/ sub/ te e 

trás/.  

Preposições que 

sofrem contração: a, 

de, e por, em. (cf. 

Caneca, 47-48). 

“Nós temos 16 

Preposições, a 

saber: A, Ante, 

Apoz, Até, Com, 

Contra, De, Desde, 

Em, Entre, Para, 

Per, Por, Sem, Sob, 

Sobre” (DUARTE, 

1877: 94). 

“As que regem 

nomes são: A, 

Após, Ante, Até, 

Com, Contra, De, 

Desde, Em, Entre, 

Para, Per, Por, Sub, 

Sem, Sobre. 

Além destas 

preposições 

simples, também se 

usam compostas de 

duas preposições, 

como: Dentre, Para 

com, Per ante, Por 

entre, Por sobre” 

(CORUJA, 

s.d..[1835]: 56). 

“As preposições da 

nossa lingua são as 

seguintes: A, até, 

ante, após, com, 

contra, de, desde, 

durante, em, entre, 

para, per, perante, 

por, sem, sob, 

sobre” 

(CONDURÚ, 1888: 

66). 

“Eis as principaes 

preposições simples 

e compostas: A, em, 

de, com, pos, per 

sem, para, sob, 

sobre, entre, contra, 

após, dês, desde, 

ante, até, té, 

perante, durante, 

segundo, a segundo 

(antiquada) 

conforme, excepto, 

afóra (antiquada), 

dentro de, fóra de, 

aquem de, alem de, 

junto de, perto de, 

por entre, em cima 

de, acima de, por 

cima de, em baixo 

de, abaixo de, por 

baixo de, atrás de, 

por detrás de, diante 

de, adiante de, por 

diante de, por junto 

“Eis as principais 

preposições: a, 

abaixo de, acerca 

de, adiante de, 

afora, acima de, 

alem de, ante, antes 

de, após, a quem de, 

até, atraz de, com, 

conforme, contra, 

de, diante de, 

dentro de, des, 

desde, durante, em, 

em baixo de, em 

cima de, entre, 

excepto, fora de, 

junto de, para, para 

com, per, perante, 

perto de, por, por 

baixo de, por cima 

de, por diante de, 

por dentro de, por 

detraz de, por entre, 

por fora de, por 

junto de, segundo, 



de, por dentro de, 

por fôra de” (REIS, 

1877: 129).. 

sem, sob, sobre” 

(SILVA, 1886: 

161). 

Quadro 8 - Preposições portuguesas 

  



 

Complementos verbais 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

Objetivo, restritivo, terminativo e circunstancial. 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

Objectivo, 

terminativo, 

circunstancial e 

restrictivo. 

 

Objetivo, 

terminativo, 

restritivo e 

circunstancial. 

Restritivo, 

terminativo, 

objetivo e 

circunstancial. 

Objectivo, 

terminativo, 

restrictivo e 

circumstancial. 

Objectivo, 

terminativo, 

restrictivo e 

circunstancial 

Objectivo, 

terminativo, 

restrictivo, e 

circumstancial. 

Restrictivo, 

objectivo, 

terminativo, 

circumstancial. 

Quadro 9 - Complementos verbais 

  



Definição de ortografia apresentada no capítulo destinado a seu estudo 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

“A Orthographia he a Arte de escrever certo, isto he, de representar exactamente aos olhos por meio dos caracteres Litteraes do Alphabeto Nacional, os sons, 

nem mais nem menos, de qualquer vocabulo, e na mesma ordem, com que se pronuncião no uso vivo da lingua: ou bem assim os que o mesmo vocábulo em 

outro tempo teve nas Linguas mortas, donde o houvemos” (BARBOSA, 1822: 56). 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

“Ensina as regras de 

escrever bem, isto é, 

de representar aos 

olhos os sons com 

lettras distinctas, e 

cada uma para seu 

som proprio, e que 

não sirva 

juntamente de sinal 

de dois sons” 

(SILVA, 1806: 

119).  

“Ortografia é a 

segunda parte da 

grammatica, que 

ensina a escrever 

com perfeição” 

(CANECA, 1876: 

50). 

“ORTHOGRAPHI

A é a Arte que 

ensina a escrever 

certo” (DUARTE, 

1877: 128). 

“A orthografia póde 

dividir-se em 

Orthografia de 

Palavras, e 

Orthografia de 

Discurso: a 1ª. 

versa sobre o modo 

de escrever as 

palavras; e a 2ª. se 

funda nas Regras da 

Pontuação”  

(CORUJA, 

s.d.[1835]: 86). 

“Ortographia é a 

parte da 

Grammatica que 

ensina a escrever 

correctamente as 

palavras, e a 

empregar 

convenientemente 

os signaes da 

pontuação” 

(CONDURÚ, 1888: 

75). 

“É uma palavra de 

origem grega que 

sôa tanto como 

escripta correcta ou 

exacta; e d’ahi seu 

objecto que vem a 

ser correcção na 

escripta” (REIS, 

1877: 229). 

“É a orthographia o 

resultado desse 

estudo historico e 

comparativo das 

fórmas dos 

vocabulos, em razão 

de ter, por 

objectivo, ensinar a 

escrevel-os 

correctamente, e 

portanto só poderá 

ser cabalmente 

apresentada, quando 

se houverem fixado 

as fórmas dos 

vocabulos 

portuguezes por 

meio de uma 

grammatica 

historica e de um 

diccionario 

etymologico, que 

compilem as regras 



derivadas da razão 

historica” (SILVA, 

1886: 32). 

Quadro 10 - Definição de ortografia apresentada no capítulo destinado a seu estudo 

  



Distinção de sistemas ortográficos 

Jerônimo Soares Barbosa 

 

Ortografia da Pronunciação, ortografia etimológica e usual. 

 

Antônio de Moraes 

Silva 

Joaquim do Amor 

Divino Caneca 

Antônio da Costa 

Duarte 

Antônio Álvares 

Pereira Coruja 

Filippe Benicio de 

Oliveira Condurú 

Francisco Sotero 

dos Reis 

Augusto Freire da 

Silva 

Ortografia da 

pronunciação. 

Ortografia da 

pronunciação. 

Ortografia 

etimológica, 

ortografia usual e 

ortografia filosófica 

ou da pronunciação. 

Ortografia de 

palavras e 

ortografia de 

discurso, em que o 

primeiro trata do 

modo de escrever as 

palavras e o 

segundo 

fundamenta-se nas 

regras da 

pontuação. 

Etimológico. Ortografia da 

pronunciação, 

ortografia 

etimológica e 

ortografia usual. 

Ortografia 

etimológica. 

Quadro 11 - Distinção de sistemas ortográficos 
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 Observados os conceitos gramaticais apresentados nos quadros sinóticos, os 

quais caracterizam e definem o modelo de descrição da gramática racionalista e 

assinalam pontos inovadores da descrição gramatical de Soares Barbosa, pôde-se 

perceber que nas gramáticas brasileiras estudadas, muitos deles estão presentes, ficando 

evidente que o embasamento teórico adotado por seus autores segue a perspectiva do 

estudo racionalista da língua, e, nesse aspecto, ratificam o valor das ideias de Jerônimo 

Soares Barbosa e de sua influência na gramaticografia do Brasil. 

Adiante, no capítulo 7, com o objetivo de mostrar o alcance que obtiveram essas 

ideias, serão apresentados os apontamentos de Manuel Said Ali em sua obra 

Dificuldades da língua portuguesa: estudos e observações, cuja primeira edição é de 

1908, em que Said Ali discorre sobre as considerações do autor português a respeito do 

estudo do infinito pessoal. Diferentemente das análises apresentadas no capítulo 5, 

nesse capítulo, observar-se-á um contraponto às ideias de Soares Barbosa, que 

notadamente tiveram grande aceitação entre os gramáticos brasileiros nesse trabalho 

mencionados e que, na descrição do uso do modo do infinitivo pessoal, sofre fortes 

críticas desse respeitado filólogo brasileiro. 
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7 

REFLEXÕES DE MANUEL SAID ALI SOBRE A DESCRIÇÃO DO INFINITIVO 

FLEXIONADO NA GRAMÁTICA DE JERÔNIMO SOARES BARBOSA 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações de Said Ali sobre os 

apontamentos de Jerônimo Soares Barbosa a respeito do emprego do infinitivo pessoal. 

As discussões apresentadas a seguir estão presentes na obra do autor Dificuldades da 

língua portuguesa: estudos e observações (2008 [1908]), no capítulo intitulado “O 

infinitivo pessoal”, obra de grande importância para os estudos linguísticos do Brasil, 

no início do século XIX, que descreve os usos do português do Brasil. 

Este capítulo tem sua importância por ser mais um registro da influência do 

pensamento gramatical de Soares Barbosa em nossos estudos, ao mostrar através do 

estudo de Said Ali, produzido no século XIX, assim como das de outros renomados 

autores portugueses e brasileiros já nesse trabalho citados, a amplitude da propagação 

das perspectivas inovadoras de Soares Barbosa no estudo gramatical, que reverberam 

até os dias de hoje. 

Para que melhor se entenda as críticas de Said Ali a Jerônimo Soares Barbosa, 

serão transcritas abaixo algumas palavras de Soares Barbosa retiradas de sua Gramática 

Filosófica (1822), que julgamos importantes: 

Soares Barbosa mostra que o infinito pessoal é uma particularidade da língua 

portuguesa: “A Lingua Portugueza tem a singularidade de ter dous infinitos, hum 

Impessoal, como todas as mais linguas e outro Pessoal, que he hum idiotismo seu” 

(BARBOSA, 1822: 283) e que sua particularidade em relação ao finito impessoal “he o 

enunciar a coexistencia de hum attributo em hum sujeito differente do da oração 

antecedente” (BARBOSA, 1822: 208). 
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No capítulo “O infinitivo pessoal” de sua obra Dificuldades da língua 

portuguesa, Said Ali critica o que chama de doutrina Soares Barbosa. De todos os 

ensinamentos apresentados por Soares Barbosa em sua Gramática filosófica 

surpreende-se Said Ali por serem as regras sobre o emprego do infinitivo as que 

prevalecem até os dias de hoje, pois, em sua avaliação, “Soares Barbosa foi não 

somente o primeiro a formular as regras, mas também o primeiro a violá-las” (SAID 

ALI, 2008: 63). 

A ideia de que para usar o infinitivo impessoal é necessário que este verbo tenha 

o mesmo sujeito do verbo da oração regente é tida por Said Ali (2008: 65) como um 

assombro e questiona: “Desde quando a frase eu quero fazer comporta dois sujeitos, um 

para cada verbo. Desde quando há aí duas orações uma regente e outra regida?” Feitas 

estas primeiras observações, Said Ali se atém a analisar e confrontar as ocorrências do 

infinitivo em outros textos de língua portuguesa e encontra as seguintes regras 

reguladoras do infinitivo: 

“1º. O infinitivo liga-se a um verbo de significação incompleta, 

formando, por assim dizer, com ele, um todo predicativo; 2.º O infinitivo 

tem ou admite um sujeito seu, pouco importando que seja igual ou não ao 

de outro verbo” (SAID ALI, 2008: 64). 

Na primeira situação estão os verbos complementos dos verbos auxiliares 

modais e causativos. Os modais, que por sua vez, predicam verbos, alerta Ali, não 

podem ser classificados como transitivos assim faz-se com os verbos que se predicam 

com substantivos ou pronomes. 

Com o propósito de mostrar que o infinitivo também pode complementar os 

auxiliares causativos, Said Ali apresenta o que chamou de digressão, a fim de mostrar o 

valor desta para o estudo em questão. Vejamos, então, sua explanação: 
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Em outras línguas encontramos exemplos de verbos causativos formando 

sinteticamente, em vez dos auxiliares. Assim do latim cado, cair, formou-

se caído, cuja significação primitiva era “fazer cair”. Do mesmo modo o 

inglês to fall deu o derivado to fell e os verbos to sit, to lie deram, 

respectivamente, os derivados causativos to set e to lay, que a princípio 

significaram, respectivamente, fazer ficar sentado e fazer ficar deitado 

(SAID ALI, 2008: 65). 

O verbo fazer, ressaltado por Said Ali como o auxiliar causativo por excelência, 

herda do português antigo a possibilidade do emprego do dativo pelo acusativo, como 

em: lhes quero fazer ver. Entretanto, como a tentativa de explicar este uso como sendo o 

pronome dativo o sujeito do segundo verbo implicaria uma complexidade sintática, que 

não seria simples de a gramática histórica elucidar, Ali propõe, então, a seguinte 

interpretação: considerar o caso oblíquo como o objeto do segundo verbo, o que dará, 

obviamente, um novo sentido ao enunciado. Assim o que seria: quero que eles façam 

ver, fica quero fazer vê-los. O autor destaca que o valor desta exemplificação está em 

mostrar que os auxiliares causativos fazer, mandar, deixar pedem o infinitivo 

impessoal. 

Essa doutrina é contrária a de Soares Barbosa que ensina que o infinitivo pede o 

emprego do verbo flexionado nesta mesma situação. “A doutrina de Soares ensina a 

gente a dizer: não nos deixeis cairmos (em vez de cair) em tentação, faço-te estudares e 

outras belezas do mesmo jaez” (SAID ALI, 2008: 65). 

Said Ali atinado ao uso dos clássicos, que utilizam da forma impessoal após os 

verbos auxiliares causativos, afirma: “por mais que me esforçasse, não consegui 

averiguar a legitimidade de semelhante linguagem” (SAID ALI, 2008: 65-66). 

Avançando nos apontamentos, Said Ali trata dos verbos cuja função não está 

para ele claramente assinalada nos compêndios gramaticais. São estes os verbos 

incoativos, frequentativos e interativos, com a finalidade de precisar mais claramente o 
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tempo de uma ação e que Said Ali os chama de determinativos ou acurativos em 

oposição aos causativos e modais. 

Para Said Ali (2008: 67), os auxiliares acurativos apresentam os seguintes 

pontos em comum com os verbos modais e causativos: 

1º. Ligam-se a um infinitivo, compreendido psicologicamente como verbo 

principal; 

2º. O sujeito da oração é identificado pela desinência desses auxiliares, o verbo 

principal apresenta-se em forma nominal, logo, desprovida de sujeito; 

3º. Na estrutura verbo auxiliar + verbo principal, estes verbos principais são 

sempre expressos na forma do infinitivo impessoal. 

Said Ali (2008: 67) salienta também que certos verbos como ousar, desejar, 

gostar de, vir, etc, quando completados por outro verbo também exigem a forma do 

infinitivo impessoal, pois não admitem um sujeito para este novo verbo. No entanto, 

como ressalta o autor, o fato deles não poderem ser inseridos em nenhum dos três 

grupos de auxiliares já apresentados, é de pouca importância, para o que Said Ali visa 

provar: “o infinitivo sem sujeito é o mesmo que infinitivo sem flexão” (SAID ALI, 

2008: 68). 

Portanto, a fim de verificar se este é um princípio geral, Said Ali investiga e 

apresenta o comportamento do infinitivo com os outros demais verbos que não 

assumem as funções anteriormente mencionadas. 

O autor alerta que mesmo sem o acompanhamento dos verbos auxiliares, “o 

infinitivo não é necessariamente uma palavra livre de dependência” (SAID ALI, 2008: 

68) e ressalta a importância de dizer que o infinitivo não só pode ser regido por outros 

verbos como também por um substantivo ou por um adjetivo. 
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Dessa forma, conclui o autor que, dependente ou não, é inquestionável que, no 

português, o infinitivo sem os auxiliares está apto para um sujeito; “aptidão essa que 

cumpre não identificar com a noção de sujeito necessário, quase sempre sugerida pelas 

formas finitas” (SAID ALI, 2008: 69). Assim, prossegue Said Ali, dizendo que se deve, 

portanto, flexionar a forma verbal de infinitivo sempre que ela vier acompanhada de um 

sujeito no caso nominativo, forma que autor considera tão regular como a de sujeito de 

outras formas verbais e que chamou de lei da concordância. 

Posta tais considerações, admira Said Ali que, parecendo estas pontuações tão 

intuitivas, “os gramáticos se tenham descuidado da própria gramática ao ocuparem-se 

do infinitivo pessoal e impessoal” (SAID ALI, 2008: 69), que é para o autor um 

descuido motivado pelo que chamou de “a influência funesta de Jerônimo Soares 

Barbosa”. 

Said Ali atenta-nos para a importância da flexão para a identificação do sujeito 

do verbo, ou seja, pela necessidade de clareza, pois há contextos em que o verbo pode 

ser associado a um nome somente por estar próximo a ele, sem que a esse nome se 

refira. É o emprego da flexão como forma de evitar a ambiguidade, atribuindo mais 

clareza ao texto. Dessa forma, a flexão do infinitivo tem dupla função: a de realce, a fim 

de evitar a ambiguidade e facilitar a compreensão, como a de ênfase, em que já 

conhecido o sujeito, atribui-lhe “colorido e vigor à imagem já desenhada” (SAID ALI, 

2008: 71). Segundo o autor, a percepção dessa dupla atribuição do infinitivo já vem 

desde tempos remotos por escritores portugueses e se perpetua até a atualidade. 

Silva Túlio e Cândido Figueiredo são autores também criticados por Said Ali ao 

considerarem o uso indiferente das formas do infinitivo em determinados contextos, 

incorrendo em deslizes como Soares Barbosa, o que Said Ali aponta como resultado da 

falta de estudo ou de pouco aprofundamento no estudo da língua e dos textos, pois, os 
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exemplos de casos de ênfase criticados por Figueiredo, seriam facilmente encontrados 

na obra de Herculano “quem melhor conhece os segredos do infinitivo enfático” (SAID 

ALI, 2008: 73). 

“Seja aqui dito de passagem que Cândido de Figueiredo, referindo-se ao autor do 

Monasticon, naturalmente sem o estudar, exprime-se assim: “E quando fala o 

Herculano, é perigoso erguer a grimpa”” (SAID ALI, 2008: 73). 

Destacada a dificuldade dos gramáticos em regulamentar o emprego do 

infinitivo enfático, pois, a este uso subjaz o elemento subjetivo, ou seja, a intenção do 

autor, Said Ali arrola algumas situações em que são e outras em que não são admitidas 

as formas de infinitivo pessoal. São estas as situações: 

A marcação da flexão será descabida quando põe em relevo um fato secundário, 

ou quando a relação entre pessoa e verbo é óbvia; quando a forma de infinitivo 

encontra-se junto de um verbo auxiliar que se encontra imediatamente antes ou depois 

dele, a flexão também será desnecessária. 

A flexão será permitida quando houver uma frase intercalada entre o verbo 

auxiliar e o principal, em que o verbo principal fique longe de seu auxiliar. E, quando 

para mais de um verbo principal, houver um mesmo auxiliar que acaba por ficar mais 

afastado de um, então, neste caso, faz-se necessária a flexão do último verbo principal. 

A forma de infinitivo flexionado é, portanto, traço de uma linguagem mais cuidada e 

polida como o autor observou em pesquisa apurada da obra do cronista D. Pedro de 

Menezes. 

Said Ali (2008: 75) julga extravagante o comentário de Rui Barbosa que afirma 

que no português antigo a forma nominal flexionada usava-se indiscriminadamente, 

podendo assim aparecer mesmo quando próxima de seu auxiliar, o que para Ali é uma 

afirmação inexata, uma vez que não foram encontrados exemplos que pudessem 
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comprovar tal uso, somente um único e exclusivo citado pelo autor referenciado, cuja 

veracidade é questionável e ainda que fosse verdadeiro, não seria suficiente para 

sustentar uma doutrina nova e original, pois, a forma citada por Soares Barbosa não foi 

encontrada no original. 

Said Ali destaca que exemplo semelhante ao citado por Rui Barbosa é 

encontrado na obra de Bernadim Ribeiro, o qual julga tratar de um exemplo 

inconsistente, pois, nas demais construções do texto, o mesmo autor não reproduz o 

infinitivo flexionado, dessa forma, conclui Said Ali (2008:76): “Nada lucrou a sintaxe 

histórica com os dois exemplos apontados: um inexistente, o outro inconsistente”. 

Outro equívoco de Rui Barbosa citado é a declaração na réplica ao Projeto do 

Código Civil que o critério de Jerônimo Soares Barbosa é o aceito pelos bons 

gramáticos, incluindo o nome de João Ribeiro, quando, na verdade, observa-se na 

mesma obra e edição citada que João Ribeiro expõe exatamente o contrário: “As regras 

com que J. Soares Barbosa supunha resolver a questão do infinito, são antes 

considerações desconexas sem valor teórico nem prático” (RIBEIRO apud SAID ALI, 

2008: 77). 

Para Said Ali, Jerônimo Soares Barbosa é incoerente ao propor o uso dos verbos 

no infinitivo impessoal somente quando este possuir o mesmo sujeito do verbo da 

oração que o rege, quando, no entanto, apresenta em sua gramática diversos exemplos 

em que as formas flexionadas são utilizadas. “Soares Barbosa é incongruente: não sabe 

o que faz nem o que diz” (SAID ALI, 2008: 77). Outra contradição de Soares Barbosa 

citada está na atitude de condenar a sentença folgarás de veres a policia em Os 

Lusíadas, contradizendo as regras e exemplos que ele mesmo estabelece em suas obras 

Gramática Filosófica e As duas línguas, que são: 
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“Quando a oração do infinito, ou como sujeito e attributo de outro verbo, ou 

como complemento de alguma preposição, se toma em um sentido não ja abstracto, mas 

pessoal” (1822: 284). em sua Gramática Filosófica e 

“Uza do segundo [infinito pessoal] ou quando o subjeito de ambos os 

verbos He differente...; ou com as Preposições quando determinão 

infinito pessoal, como: Para aprenderes a Grammatica Latina has mister 

saberes a tua (Ut Latinam Grammaticam discas tuam novisse opus 

habes). Se se não determina a pessoa, basta dizer: Para aprender a 

Grammatica Latina has mister saber a propria (Ad Latinam 

Grammaticam discendam, vernaculam didicisse opus est.” (BARBOSA, 

1807: 116-117 apud SAID ALI, 2008: 78), 

em sua obra As duas línguas. 

Ao confrontar a frase não te espantes de Baco nos teus reinos receberes de 

Camões criticada por Soares Barbosa, com as regras expostas pelo autor em suas obras, 

Said Ali verifica que elas em nada se diferem; o único equívoco, porém, está na 

transcrição errônea do trecho na gramática de Soares Barbosa (1822: 283), que escreve: 

não te espantes de a Baccho nos teus Reinos receberes, com a inserção da preposição a 

que não coincide com o original, daí, portanto, vê-se surgir o grande equívoco, “natural 

conflito entre o prurido de sujeitar tudo a uma fórmula simples, mas fantasiosa, 

arbitrária, e o sentimento da linguagem que puxa as cousas vigorosamente em outra 

direção” (SAID ALI, 2008: 79). 

Afora uma ou outra raríssima ocorrência de irregularidade, Said Ali (2008: 79) 

apresenta as premissas que para ele têm regulado o emprego das formas de infinitivo 

desde tempos antigos até os mais modernos da língua: 

Infinitivo sem flexão 
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1º. Sempre que o verbo indicar uma ação geral, sem qualquer implicação a um 

sujeito-agente; 

2º. Nas construções perifrásticas, quando o infinitivo encontra-se distante de seu 

auxiliar e compromete o sentido do enunciado, que será resgatado pela flexão; 

Infinitivo flexionado 

1º. Sempre que o infinitivo estiver acompanhado de um nominativo sujeito, 

nome ou pronome, seja este igual ou diferente ao de outro verbo; 

2º. Sempre que for necessário ressaltar o agente e referir um sujeito à ação, a fim 

de dar mais clareza ao texto. 

3º. Quando o autor tem a intenção de destacar a pessoa a que o verbo se refere 

Finalizando o capítulo, Said Ali cita Friedrich Diez (1794-1876) como o autor 

em cuja obra aparece claramente pela primeira vez expresso o critério que regula o 

emprego do infinitivo: “o infinitivo dependente de auxiliar modal usa-se sem flexão” 

(SAID ALI, 2008: 82). 

No entanto, ao tratar do emprego do infinitivo junto aos verbos causativos, Diez 

sugeria o uso da forma flexionada, fazendo repetir o mesmo engano de Soares Barbosa. 

Segundo Said Ali, Rui Barbosa discorda de Diez e, ilicitamente, utiliza uma citação 

incompleta do autor, de forma a fazer com que o texto transmita apenas o que é 

conveniente aos seus preceitos e conduz o leitor a acreditar que os autores Friedrich 

Diez e Julio Ribeiro corroboram suas mesmas regras de uso do infinitivo. 

 Diante das considerações de Said Ali, não há como negar que, na descrição do 

uso do modo infinitivo pessoal, Soares Barbosa comete um equívoco, visto que, em seu 

próprio texto, em sua gramática, contradiz seus apontamentos; o exemplo extraído de 

Os Lusíadas favorece também essa avaliação, pois o fragmento destacado não traduz o 

texto fidedigno da obra de Camões. 
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 Entretanto, embora Soares Barbosa tenha se equivocado no que tange à 

descrição desse modo verbal, esses apontamentos não invalidam a riqueza de seu estudo 

nesse trabalho apresentado. Soares Barbosa não só fundamenta suas descrições na 

concepção racionalista da linguagem, como também apresenta um estudo 

pormenorizado da língua, que garante a sua obra o título de tratado por Cagliari (1885). 

Soares Barbosa, ao criticar e divergir dos estudos dos gramáticos que o 

antecederam, justifica seu posicionamento expondo os argumentos que respaldam suas 

considerações sobre cada item gramatical apresentado. Desse modo, ressalvadas as 

críticas que Said Ali faz ao autor, cabe lembrar que Ali concorda com Soares Barbosa 

em dois pontos: o infinitivo pessoal é uma idiossincrasia da língua portuguesa; seu uso é 

importante para que certos equívocos de ambiguidade sejam evitados. 
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8 

CONCLUSÃO 

Estas últimas linhas ratificam o propósito inicial de avaliar a presença das ideias 

linguísticas de Jerônimo Soares Barbosa na gramaticografia brasileira mediante estudo 

das obras de maior relevância no cenário da linguística brasileira do século XIX. A 

seleção das obras também visa a permitir um olhar que cubra todo o período do século 

entendido como de influência racionalista, assim definido pelos historiógrafos 

brasileiros que se propuseram a estabelecer a periodização de nossos estudos 

linguísticos, conforme apresentados em nosso capítulo 2. 

Dessa forma, iniciou-se a pesquisa com o estudo da obra de Morais Silva (1806), 

considerada nossa primeira gramática e finalizou-se com a obra de Freire da Silva 

(1886), cuja edição estudada, quando publicada, já estava sob a influência dos estudos 

histórico-comparativos recém-chegados ao Brasil, em evidência em Portugal, como se 

pôde observar no capítulo 3. 

A gramática de Freire da Silva aponta um momento de transição, ao assinalar a 

influência dos estudos histórico-comparativos no Brasil, no fim do século XIX. 

Destaca-se, como registro claro desta influência, o argumento de influência direta 

apresentado pelo autor, que afirma, em nota de rodapé, ter orientado seu estudo da 

ortografia, a partir das considerações de Adolpho Coelho e Theophilo Braga: “As 

noções de glottologia, exaradas nos §§ 1 a 5 deste capitulo, foram extrahidas em sua 

quase totalidade da obra de F. Adolpho Coelho, já citada, e da Grammatica Portugueza 

de Theophilo Braga” (SILVA, 1886: 44). 

Conforme assegura Penha (1989), foram publicadas muitas outras gramáticas 

brasileiras que estiveram sob a influência da corrente racionalista por via da obra de 

Soares Barbosa. Entre as obras citadas pelo autor estão: Epitome da grammatica 
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philosophica da lingua portugueza (1862) de Raimundo Câmara Bithencourt, Nova 

grammatica portugueza (1862) de Bento José de Oliveira, Grammatica analítica da 

lingua portugueza (1888) de Pe. José de Noronha Nápoles Massa, Grammatica 

portuguesa philosophica (1881) de Ernesto Carneiro Ribeiro e Tratado de língua 

vernácula (1875) de Brício Cardoso. 

[...] Bem antes porém já em 1836, Francisco Solano Constâncio incluía 

no seu Novo Dicionário um Resumo da gramática portuguesa, onde 

geralmente discordava de JSB, cuja Gramàtica Filosófica tinha sido 

publicada em 1822 pela Academia das Ciências de Lisboa. Em 1855, 

Constâncio publica sua Gramática Analítica da Língua Portuguesa, onde 

repete as discordâncias de JSB. Se na sintaxe vai dissentindo a cada 

passo, na ortografia, então, Constâncio critica vários pontos de Soares 

Barbosa. E chega até colocar um título especial para essa crítica: 

“Observações críticas sobre as regras dadas pelo Snr. Jeronymo Soares 

Barboza” (PENHA, 1989: 56). 

A menção a essas obras é relevante para destacar a grande influência que teve a 

Gramática Filosófica de Soares de Barbosa, que fez com que mesmo os autores que não 

foram seus seguidores tivessem a necessidade de rebater suas considerações, fato que 

mostra a grande penetração de suas orientações na gramaticografia brasileira, como 

apontado no capitulo 7, com as considerações de Said Ali, e no cenário português. Essa 

repercussão é também ratificada por Penha com sua opinião sobre os estudos de 

Constâncio acima mencionados: “Essa posição crítica do gramático-dicionarista serve 

de provar o prestígio de JSB e a presença marcante de sua obra” (PENHA, 1989: 56). 

Penha (1989: 57) observa que “não foi fácil deixar a orientação de JSB”, pois 

mesmo após a publicação do programa de Fausto Barreto, em 1887, ainda continuam a 

serem publicadas e editadas no país gramáticas de orientação racionalista. Nota-se, 

portanto, que a influência de Soares Barbosa extrapola os limites do que ficou 
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compreendido como período racionalista pelos nossos historiógrafos, pois, mesmo após 

as novas diretrizes para a organização das gramáticas, instituídas pelo Diretor Geral de 

Instrução pública, Emído Vitorio, o número de gramáticas que ainda absorvem as 

considerações do autor português é grande. 

Dado ao período de convergências de linhas teóricas que se instaura nos estudos 

linguísticos, no fim do século XIX, é notório em alguns autores um posicionamento 

intermediário, ao se apropriarem das duas correntes do pensamento linguístico vigentes, 

a histórico-comparativa e a racionalista, em suas obras. Em nosso estudo, essa 

convergência de ideias foi observada em Freire da Silva, e, pode também ser observada 

na Gramática Expositiva - Curso Superior, de Carlos Eduardo Pereira, publicada em 

1907, em São Paulo, como destacou Penha: 

A orientação que seguimos, expô-la-emos em poucas palavras. 

Em primeiro lugar, procuramos a resultante das duas correntes – da 

corrente moderna, que dá ênfase ao elemento histórico da língua, e da 

corrente tradicional, que se preocupa com o elemento lógico na expressão 

do pensamento. Há verdade nas duas correntes: o erro está no 

exclusivismo de uma e de outra, ou, melhor, na confusão de ambas 

(Gramática Expositiva - Curso Superior, Prólogo da 1ª. edição, p. 7, apud 

Penha, 1989: 61). 

Levando-se em consideração que essa obra atingiu mais de 100 edições, destaca-

se a amplitude do lastro temporal em que prosperaram as ideias racionalistas ali 

impressas. 

Na Grammatica analítica da lingua portugueza, de Pe. José de Noronha Nápoles 

Massa, publicada em 1888, também sob a égide dos estudos histórico-comparativos, 

Penha destaca a predileção do autor pelas ideias de Soares Barbosa, que está 

evidenciada em seu texto através do argumento de influência direta: 
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Coadjuvado poderosamente por Jerônimo Soares Barbosa especialmente 

na sintaxe e na prosódia, onde ele encerra tesouros inexauríveis de sua 

consumada mestria de Filólogo, podemos talvez dizer que nestes dous 

Tratados avantajamos mais um passo em favor de nossa pátria; e é força 

confessarmos que lhe fomos tanto no encalço nestas duas partes deste 

nosso trabalho, que a doutrina deste Gramática parece ái [sic] refundir-se 

toda em a nossa (Bosquejo analítico, VII apud PENHA, 1989: 57). 

Outros dois importantes autores da gramaticografia brasileira, Sotero dos Reis, 

neste trabalho estudado, e Ernesto Carneiro Ribeiro, ambos com obras publicadas no 

fim do século, são também citados por Penha como fortemente influenciados pela 

doutrina de Soares Barbosa: 

Mesmo gramáticos como Sotero dos Reis no Maranhão e Ernesto 

Carneiro Ribeiro na Bahia, que tinham condição de desprender-se de 

Jerônimo Soares Barbosa, acompanhando os estudos gramaticais 

europeus daquele período, acabaram por difundir no Brasil a orientação 

haurida nas páginas do antigo gramático lusitano (PENHA, 1989: 61). 

As considerações de Penha e as edições das obras de Sotero dos Reis e Freire da 

Silva mostraram que para além das obras publicadas no período racionalista, o 

pensamento gramatical de Soares Barbosa se estende ao período científico. Para Penha, 

a prova da influência do autor português está no fato de ainda serem publicadas 

gramáticas com a divisão em quatro partes, quando já vigoravam as orientações para o 

modelo tripartido (fonologia, morfologia e sintaxe) que já prosperava nas obras 

Grammatica elementar de Epifânio Dias, em 1876, em Portugal, e Grammatica 

Portugueza de Julio Ribeiro, em 1881, no Brasil. 

Como mostrado ao longo de nossa pesquisa, a organização das gramáticas é só 

um dos aspectos que apontam a predominância das diretrizes racionalistas de Soares 

Barbosa na gramaticografia brasileira. Muitos outros aspectos, como a distinção entre 
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gramática geral e particular, que nitidamente explicitam uma orientação racionalista, 

assim como a perspectiva sob a qual determinados itens gramaticais são descritos, 

confirmam a influência Barbosiana. 

No entanto, cabe lembrar, que muito ainda é preciso se investigar sobre a 

influência das orientações filosóficas de Jerônimo Soares Barbosa nas gramáticas 

brasileiras do século XIX, no período racionalista. Dessa forma, espera-se que nosso 

trabalho seja uma contribuição importante e instigante, a fim de despertar o interesse de 

novos pesquisadores em se debruçar sobre nossas inúmeras gramáticas produzidas no 

período racionalista, que ainda carecem de estudo. 

Corroborando as palavras de Cagliari: 

[...] É uma pena que uma obra tão bem feita e tão importante tenha ficado 

à margem da nossa tradição gramatical e acadêmica. Nos duzentos anos 

que viriam depois da GPLP, os gramáticos permaneceriam na ignorância 

criticada por JSB, e os lingüistas da era moderna revolucionariam os 

estudos lingüísticos; mas mesmo para estes, permaneceria o fantasma da 

escrita ortográfica, razão pela qual, resolveram, logo de início, se livrar, 

dela, sem de fato nunca terem se visto livres dela. JSB na GPLP 

enfrentou com coragem, competência e sem preconceitos os vários 

problemas básicos de uma gramática, inclusive o da escrita, e fêz uma 

obra de mestre. Sem dúvida, hoje fica a GPLP como um marco histórico 

isolado, como o primeiro tratado de lingüística da língua portuguesa, na 

acepção moderna do termo, e uma das mais importantes gramáticas já 

escritas (CAGLIARI, 1985: 96-97), 

Que, em razão de seu considerável valor, carece de estudos que venham a 

desvendar os motivos que a levaram ao esquecimento dos estudiosos por longos anos, 

pois sua relevância mostra que muito ainda tem a elucidar sobre a língua portuguesa e 

precisa ser resgatada por nossos jovens pesquisadores, no fluxo dos recentes estudos 

apresentados nesse trabalho.  
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