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Considerações Iniciais
Pretendemos, neste trabalho, discorrer sobre quatro gramáticas de Língua

Portuguesa adotadas no Brasil, no período que compreende o final do século XIX e
início do XX, destinadas à infância1 : a Gramática da Infância, de J.C. Fernandes
Pinheiro, a Pequena Gramática da Infância composta para uso das Escolas
Primárias, de  Joaquim Maria de Lacerda, a Gramática da Infância - Gramática
Portuguesa, de João Ribeiro e a Gramática da Infância, de Cândido de Figueiredo,
analisando  nelas as palavras inicias, para procurar compreender  o que tinham de
peculiar frente às demais, de Curso Superior e  por que teriam  elas esse público
específico.

Sabemos que o período que compreende o  século XIX e início do XX foi um
momento peculiar no Brasil:  instância de transformações e  construção de nossa
identidade nacional, por meio de criação e legitimação de Instituições,  da divulgação da
nossa literatura e o desenvolvimento da imprensa delimitando o que constituía o solo
brasileiro e favorecendo uma “comunidade imaginada” (Anderson, 1995).

Naquele momento histórico “o tempo da infância era ainda impreciso, fluido – e
também plural e variável, conforme a clivagem dos grupos sociais e das condições de
classe, etnia e gênero  (...) “(Gondra e Chueler, 2008: 225) e, dependendo dessas
questões,  variava, podendo se dar desde os quatro  até os doze anos.

Em relação ao recorte do trabalho, inserindo-o no período pré e pós
Republicano, informamos que esse se deu porque, de acordo com Bittencourt 1993, p.
38), vários estudos confirmam a morosidade do crescimento da alfabetização brasileira,
apesar da divulgação em contrário,  destacando, contudo, as diferenças regionais Assim
é que regiões como o Norte e o Nordeste apresentavam  índices  elevados de
analfabetismo e não havia interesse dos governantes em que esse quadro se alterasse,
pois a população era, basicamente, composta de pessoas ligadas às lides do campo,
submetidas ao poder dos coronéis. No Sudeste, especialmente em São Paulo, como
consequência de condições econômicas favoráveis e da urbanização, houve maior
pressão social e maior uso de recursos públicos, favorecendo um processo de
alfabetização mais eficaz e consequente aumento do número de cidadãos que soubessem
ler e escrever, pelo menos minimamente.2

Delimitamos nosso trabalho a essas obras, porque se trata de autores que
marcaram sua época com seus estudos, seus posicionamentos filológicos  e até as
críticas que advieram em relação à sua produção.

Entendendo o estudo dessas gramáticas como parte da história cultural,
pretendemos observar de que forma foram pensadas e escritas. Objetivamos não apenas
historiar o passado, mas recuperá-lo, dialogando com o presente, mostrando que, como

1
Uma delas, contudo, adotada também em Portugal, a de Cândido de Figueiredo.

2
Na ocasião, como se sabe, não se discutia a dicotomia alfabetização x letramento, tampouco se cogitava a existência de

“analfabetos funcionais” (conceito criado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
em 1978  e diz respeito a pessoas que, mesmo sabendo ler e escrever, não têm as habilidades necessárias para desenvolver-se como
cidadãos).
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a história não é um estudo do passado somente, mas uma disciplina que se debruça
sobre os homens,  as gramáticas surgidas na ocasião, como feitas por e para eles,
acabaram por retratar o período em que foram dadas a ler: momento conturbado, de
muitas transformações e instabilidade.
Dada esta especificidade, o trabalho ancora-se também na História das Ideias
Linguística (Auroux, 1992).

1. Breve olhar sobre o Brasil: século XIX 3 e início do XX
Como já foi dito, O século XIX foi fortemente marcado por grandes

transformações, não só de ordem intelectual, como também social e política em todo o
mundo. As inovações incrementadas pela Revolução Industrial, no final do século
XVIII, na Europa, a intensa industrialização dela advinda e o desenvolvimento do
comércio vão marcar sensivelmente a sociedade.

No Brasil, não foi diferente. As ideias do Liberalismo ganhavam,
paulatinamente, espaço e mudavam a forma de se ver e sentir o mundo, influenciando a
sociedade em todos os aspectos e fazendo com que os intelectuais começassem a
produzir obras diferentes daquelas lançadas à luz do racionalismo clássico, valorizando
agora  a natureza, o campo, fazendo emergir o sentimento de nacionalidade.

Em relação à escola, se, no século anterior, o método de ensino mútuo ou
monitorial fora recebido com entusiasmo em muitos países (dentre seus méritos
destacam-se a facilidade em manter a disciplina e o baixo custo)  no decorrer do século
foi sendo abandonado e diversos estabelecimentos passaram a optar pela linha do
francês Jules Ferry que sugeria  a escola leiga, gratuita e obrigatória, comandada por
um lente4 (Luzuriaga, 1973:183)

Para atender a  necessidade que aqui se impunha, foi idealizada uma reforma
denominada "Estudos Menores", criando o sistema de aulas régias, coordenadas pelo
"Diretor Geral de Estudos" (Gondra e Schueler, 2008).  Assim, foram enviados a
determinados locais da colônia educadores que viriam introduzir  os jovens brasileiros
nas primeiras letras:

Para a colônia americana, entre o final do século XVIII e as primeira décadas do século
XX, foram enviados cerca de 17 mestres régios de ler e escrever, distribuídos entre o Rio de
Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Maranhão. Estes professores régios
conviveram aqui com a multiplicidade de práticas e formas educativas coexistentes, inclusive
com os mestres leigos e religiosos, padres e capelães de engenhos, que nas áreas rurais e
urbanas ensinavam as primeiras letras ou lecionavam disciplinas isoladas (opus cit, : 21)

Em virtude disso, começavam a proliferar aqui e ali as aulas régias, aulas
avulsas, com professores nomeados pelo Estado, segundo o modelo ilustrado. (Hilsdorf,
2003:34), formando os poucos cidadãos que pudessem atuar em áreas administrativas
em nosso país. As aulas deveriam ser custeadas pelo subsídio literário, imposto então
criado

Mas o sistema não funcionou a contento, pois o subsídio ou não era cobrado adequadamente,
ou era desviado para Portugal; os melhores professores não permaneciam no posto por causa
dos baixos salários e, de qualquer maneira, o número de aulas era ridiculamente pequeno frente

3
Texto revisto e ampliado de parte do cap. 2 da obra. As Concepções Linguísticas no  Século XIX: A Gramática no Brasil.

FÁVERO, L.L. e MOLINA, M.A.G., Rio de Janeiro: Lucerna, 2006, págs.30-52..
4

O termo lente deriva do particípio presente  (lens, lentis) do verbo latino legere, ler, isto é, lente era o professor que
preparava sua aula e a lia para os alunos
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às necessidades da colônia.( ) Ao todo 44, para uma população que girava em torno de
1.500.000. O restante da educação formal era dado em escolas religiosas, seminários, aulas
particulares

(Carvalho, 1996:59)

Mais para o final do século XIX,  começavam a fecundar nas mentes dos lentes
catedráticos os ideais  da pedagogia científica,   da Escola Nova:5

Dantes , enchia-se a cabeça do aluno com uma série interminável de
definições, por meio duma instrução imbuída na memória à forma de repetições,
tantas vezes reproduzidas quantas eram necessárias para que o fato aí
permanecesse(...) Modernamente o pedagogo atua de outro modo. Coleciona
previamente os fatos que devem ser explicados, coordena-os tacitamente em seu
gabinete (...) apresenta-os depois à apreciação do aluno. (...) (Revista de Ensino,
1909: 31 e 32) 6

e da popularização do ensino.
De acordo com Souza (2000) o método intuitivo, conhecido também como

lições de coisas, consistiu no núcleo principal da renovação pedagógica. Fundamentado
especialmente nas ideias de Pestalozzi e Froebel, pressupunha uma abordagem indutiva
pela qual o ensino deveria partir do particular para o geral, do conhecido para o
desconhecido, do concreto para o abstrato, e o professor deveria se valer dos objetos
escolares, mesa, carteiras, giz, papel, etc , ou levados a ela, pedra, madeira, etc., que
permitissem ao aluno sentir, observar, para assim desenvolver uma percepção sensorial.

Dentro de tal perspectiva, seriam também incorporados à rotina escolar
momentos de visita às circunvizinhanças ou a observação minuciosa de cartazes e
gravuras em livros, produzidos especialmente para a “lição de coisas” ou de outros
conteúdos (Fernandes,2006:67)

Movimentos em prol da República surgiram aqui e ali e, em 1889, a República
foi proclamada. Em vista disso e objetivando a instauração  de uma nova ordem na
sociedade brasileira, norteada pela perspectiva de progresso, das luzes  que se acendiam
em quase todos os núcleos urbanos,  o governo republicano começou a ensejar esforços
para melhor organizar e  sistematizar o ensino.

Foi nessa instância que a visão da Educação começou a descolar seu eixo
pedagógico. Embasada no desenvolvimento dos estudos da Psicologia, a Escola
começou a ver na criança um ser com características próprias, necessitando de um
ambiente especialmente pensado para ela. Logo, contrapondo-se aos ideais pedagógicos
tradicionais7, a Escola desviou seu olhar, até então centrado na figura e ação do
professor,  para o aluno:

(...) a Pedagogia Nova teve um mérito significativo: ser contraponto à
Pedagogia tradicional vigente no país. Ao contrário desta, aquela se propôs a
modificar o eixo da discussão pedagógica até então: da ação do professor, passou-
se a pensar na ação do aluno, no como poderia chegar à aprendizagem.

( Ferreira, 2001: 95)

5 “Por educação nova ( Escola Nova) entendemos a corrente que trata de mudar o rumo da educação tradicional,
intelectualista e livresca, dando-lhe sentido vivo e ativo”(Luzuriaga, 1951:227)
6

Revista de Ensino Órgão da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, nº5, 1909, escrito por
Augusto R. de Carvalho.

7 Para esclarecer:“Ideais pedagógicos tradicionais” expressão usada aqui em oposição aos ideais da Escola Nova.
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Era necessário reorganizar o material didático, dedicar-se a ele, treinar com
antecedência as atividades a serem propostas aos alunos, aprendendo antes para  fazê-
los aprender a aprender:(...) antes de tudo é preciso aprender a ensinar para   ensinar
a aprender (Carneiro Leão, 1917:102).

A inspiração de educação nacional difundida pelos ideais republicanos, somada
com os pressupostos europeus da escola ativa, ou seja, do modelo educacional baseado
na atividade prática, cientificamente provada, auxiliava a difundir o papel formador de
caráter da instituição escolar, que deveria instruir o jovem no sentido de torná-lo
cidadão, por meio de um ensino prático,  cívico e moral.

Sílvio Romero (1901: 212), dando sugestões para a melhoria da Educação no
país, asseveraria:

No estudo das línguas vivas o método deve ser o mais prático possível no
intuito de habilitar os estudantes a falarem e escreverem corretamente essas línguas.
O professor procurará familiarizar seus alunos com os melhores escritores das
diferentes línguas, e deverá progressivamente familiariza-los com os métodos e
princípios da glótica moderna.

Espalhava-se a ideia de que neste país livre, na República recentemente
instaurada, os indivíduos deveriam bem conhecer suas instituições, era de sua
obrigação, por exemplo, dentre outras coisas, entender   economia e  política brasileiras,
proclamava-se igualmente a necessidade de amor à pátria, ao próximo  e de dever cívico
e humanitário. A título de ilustração, devemos nos recordar que foi em meio a esse
clima de idolatria à pátria que, em 1900,   Afonso Celso publica seu célebre Por que me
ufano de meu país em homenagem   ao IV Centenário do Descobrimento do Brasil.

Outrossim, divulgava-se que o melhor lugar para incutir todos esses ideais era a
escola:

(...) é a moralidade do educando que lhes cumpre formar, moralidade ativa,
ampla e perfeitamente humana, criadora de liberdade interna, isto é, a liberdade de
agir, quando possível.

(Toledo, 1932: 18)

Os mestres deveriam ser a alma do programa (idem, p.59);a eles cabia o papel
de adicionar-lhe os ensinamentos morais e cívicos e refletir na aprendizagem eficaz e
verdadeira dos conteúdos e, como até hoje acontece, sua organização  era tarefa
extremamente árdua.

A multiplicação das instituições escolares, o olhar voltado para a criança
propiciando a preocupação com o material didático especialmente dedicado a ela e a
necessidade de propagação dos ideais republicanos fizeram com que alguns autores
começassem a criar ou a traduzir obras estrangeiras que respondessem a esses
requisitos.

Um pouco antes, quanto ao ensino da língua portuguesa, Rui Barbosa, munido de
ampla documentação – partira de Bréal, Bain, Max Muller, Whitney, Brachet e outros –
e seguindo os princípios do evolucionismo aplicados à língua, segundo os quais a língua
é um organismo vivo, se insurgira contra o ensino da gramática como até então
praticado, assim se expressando:

Que o ensino de língua não se confunde com o ensino da gramática não é
lícito contestar...Nobre e profícua aplicação da inteligência é a gramática, mas não
entendida como entre nós; não encarada como urdidura metafísica; não apresentada
como jogo de fórmulas e categorias ideais, mas considerada como um produto
histórico, como a carta da evolução real da língua, como ciência e observação escrita.
(1947[1883]:219)
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E citando Bréal:8

Ensina-se em demasia a língua vernácula como língua morta: supõe-se
que o aluno a ignora; que não a falou antes de entrar à escola Essas partes do discurso
que lhe ensinais, muito há que ele as conhece; dos substantivos, dos pronomes faz uso,
longo tempo antes de transpor o soalheiro escolar. Maravilha é sempre ver o quanto
sabem as crianças”. (id. p.224)

conclui:
(...) o que nas escolas populares entre nós se professa não é nem a gramática viva

do uso constante e inteligente da boa linguagem...É o estudo absurdo, infecundo,
nocivo da terminologia gramatical, estudo que todos os pedagogos modernos
acusam de travar, na escola, o adiantamento dos alunos e a que Spencer, com
sobejos fundamentos imprimiu o estigma de MIL VEZES ESTÚPIDO. (id., p230)

Parece-nos vital relembrar que coube a Fausto Barreto a organização  do
programa de Língua Portuguesa9 , instaurando modernidade10 ao currículo da língua
vernácula:

O que foi este programa, a influência que exerceu, o efeito que produziu pela
orientação que paliava, desviando o alvo do curso de línguas, agitando questões a
que se achavam alheios muitos dos docentes, é mister assegurarmo-lo: assinalou
nova época na docência das línguas e, quanto à vernácula, a emancipava das
retrógradas doutrinas dos autores portugueses que esposávamos.

Benjamin Constant, professor de grande fama e adepto do positivismo, fora
elevado ao cargo de Ministro da Instrução, coordenando,  no curto período em que aí se
manteve, três profundas reformulações em nossa instrução pública: a multiplicação de
escolas normais estaduais e públicas secundárias federais; a não obrigatoriedade do
ensino de religião; e a substituição do ensino voltado às Humanidades, preocupado com
a formação científica, de acordo com os ideais por ele defendidos, apregoando ser dever
da escola:(...) fazer indivíduos fortes (...) a força é a saúde, tanto moral, quanto física.
(Almeida, 2000:304).

As escolas continuavam a proliferar. Os centros urbanos continuavam a crescer
incontrolavelmente devido à industrialização e à imigração, mas ,infelizmente, apesar
das inúmeras tentativas,  o panorama cultural brasileiro pouco havia sido modificado.
Na sociedade persistia um número muito grande de iletrados, que continuavam a
denegrir os ideais republicanos.  De mais a mais pestes, doenças e verminose atacavam
os indivíduos que pouco conheciam sobre higiene e por isso surgiam campanhas em
prol da saúde e das vacinas (acompanhadas de batalhas contra elas ..) e difundiam-se. À
escola também cabia mudar este cenário:

Se a educação é a adaptação do indivíduo à   vida    na    época em   que vive
(porque só assim ele será um produto lógico do seu tempo) todo o aprendizado que
não tiver por fim desenvolver essas aptidões será um aleijão, uma monstruosidade.
Educar para a sociedade atual, agitada e vertiginosa, pelos mesmos processos com
que se faziam contemplativos e homens de claustro é apenas produzir criaturas
absurdas e em eterna inglória desavença com a realidade. É criar falhos na vida.

(Carneiro Leão, 1917: 100,101)

8
.M. Bréal: L’ énseign de la langue française. (1878:194-5)

9
A íntegra desse programa, retirada da  revista Procellarias, de Júlio Ribeiro, 1887 (Anexo 2)

10
Expressão utilizada por muitos estudiosos na ocasião.
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Muitas reformas feitas de afogadilho continuavam, mas a seriedade de alguns
estabelecimentos de ensino e a notoriedade de alguns de seus memoráveis mestres
trabalhavam em prol de, paulatina e incansavelmente, imprimir respeitabilidade à
Educação no país. Apesar disso, a Revista de Ensino publicava extenso artigo discutindo
a educação no país. No capítulo inaugural desse importante veículo de informações
educacionais, organizado pela Associação Beneficente do Professorado Público de São
Paulo, intitulado Decadência do ensino, o Professor José Feliciano apregoava:

Todo ensino, toda ciência fica reduzida ao que a cadeira deu, à matéria, aos
pontos que entram no exame. Quando o aluno vai ler, vai estudar, indaga primeiro
qual a matéria que entra.... E só isso estuda, só disso pede explicações a seus
professores particulares. A instrução fica assim desnaturada e nenhum estudo vale
por si, pelo bem educativo que dele resulta...

(Revista de Ensino, Ano 3:7)

Como pudemos observar, a escola pública (e as demais regidas por ela) sofreu
inúmeras reformas durante o século XIX. No final desse século e início do XX,
iluminada por inúmeras novas propostas  pedagógicas, foi tentando atualizar-se e
adaptar-se à modernidade que adentrava pelas portas brasileiras, mas infelizmente,
continuava (ou continua ?) quase a mesma, cerceada por decretos feitos
apressadamente, sem  muita reflexão e verticalidade, apesar das contínuas críticas ao
antigo modelo educacional que teimava em reinar nas Instituições:

(...) o mundo, lá fora, permanecia despercebido. Educavam-se para uma
terra inexistente e uma vida absurda, em que os seus espíritos (das crianças) se
chocariam continuamente com a realidade. A velha escola sem saber o que a criança
podia fazer, decretava o que devia, deixando-lhe, não raro, uma impressão penível no
seu espírito.

(Carneiro Leão, 1917:97)

Portanto, o cenário que parecera bastante promissor no final do século XIX,
continuava inalterado no primeiro decênio do século XX. Prédios pomposos,
instituições para serem vistas, construções especialmente planejadas para a educação -
feitas de amplas, claras e arejadas salas - e outros  grandiosos monumentos conviviam
com  escolas sujas, escuras, de chão batido, com compridos bancos sem encosto, isto
porque a República não conseguia cumprir todas as suas promessas.  O método de
ensino ministrado, tanto no primeiro modelo de escola, quanto no segundo,  quase nada
diferia do adotado anteriormente, durante a Monarquia: um ensino autoritário,
repetitivo,  que utilizava a  palmatória como recurso disciplinador.

Na segunda década do século XX, o mundo viu-se atordoado com a Primeira
Grande Guerra. Embora o Brasil não tivesse nela tido uma  participação tão ativa,
sentiu fortemente seus reflexos e a escola que já não tinha olhares cuidados sobre si,
ficou renegada a segundo plano.

Apesar disso, as reformas educacionais continuavam, mas somente depois da
segunda metade da década de 20 é que a Escola Brasileira sentiu o frescor de novos e
importantes ares, mas essa parte da História ficará para um próximo trabalho.

Por ora, para que compreendamos melhor o período, no que toca ao Ensino de
Língua Portuguesa para crianças, vamos cotejar quatro das obras utilizadas para esse
público no período.

2. Gramáticas da infância
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2.1. Gramática da Infância11 - J.C. Fernandes Pinheiro

2.1.1. Dados sobre o autor
O cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (1825-1876) lecionou Retórica,

Poética e Literatura Nacional no Colégio de Pedro II, foi comendador da Ordem de
Cristo e membro dos Institutos Históricos do Brasil e da França, da Academia das
Ciências de Lisboa e Madri e da Sociedade Geográfica de Nova Iorque.  Polígrafo de
compêndios, escreveu, principalmente: Catecismo da Doutrina Cristã (1855),
Episódios da história pátria contados à infância (1860), Curso Elementar de Literatura
Nacional (1862), Meandro Poético (1864), História Sagrada Ilustrada (s/d), Gramática
Teórica e Prática da Língua Portuguesa (com oito edições)  e a obra em epígrafe.

2.1.2 A obra
2.1.2.1 Visão geral

A Gramática da Infância, produzida em 1864 e com, pelo menos, quatro
edições12, é uma pequena gramática com 127 páginas, reunindo um “Aos leitores”, em
que o autor explicita que a única coisa que tem na obra feito por si (lembremo-nos que
se trata de um compêndio) é o método, já que, afirma, ter procurado simplificar as
regras gramaticais. Expressa que espera que sua inovação seja sancionada pela
experiência e diz que seu método procura aliar teoria e prática, confiando muito mais
nisso do que n’esses arrojos de memória com que alguns preceptores pretender iludir
os incautos. (p.1).  Segue, a guisa de prefácio, uma peculiar análise do Dr. A.  de Castro
Lopes (professor da Escola Politécnica) acerca da obra. Nesse, A. de Castro principia
discorrendo sobre sua importância e das pessoas que se dedicam às Letras:

Com efeito, muito pendor, muita dedicação devem ter esses que
no Brasil em uma época de mercantilismo, e a despeito da grita
atordoadora com que nos salões de suas orgias a política, nova Mesalina,
estraga e corrompe uma mocidade talentosa, ousam ainda compor livros,
escrever compêndios, e curar da instrução pública. (p.8)

Faz uma digressão nesse momento para  criticar subliminarmente a sociedade,
em especial, aqueles que se dedicam à política, mas que nada fazem à Educação:

É que esse santo fogo que os anima, e que para arrefecê-lo
bastava a indiferença dos governos e a inveja de espíritos tacanhos, acha
elementos para seu incremento n’aquele ILUSTRE BRASILEIRO13, que
ama sinceramente as letras e protege seus sacerdotes.

Voltando a tratar da obra, destaca a importância de uma  dirigida à infância,
afirmando

ser repugnante ver meninos e meninas de 7,8 ou 9 anos,
estudando tratados gramaticais da língua portuguesa, e carregando

11 Procedemos à atualização ortográfica para facilitar à leitura.
12 A obra estudada é a quarta edição.
13 Quer nos parecer que essa é uma forma irônica de ele se referir a D. Pedro II.
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inutilmente a cabeça de um acervo ingente de definições metafísicas,
que, ingeridas facilmente pela memória voraz da criança, são expelidas
pela língua sem jamais se poder fazer a digestão cerebral.  (p.9)

Lembremo-nos aqui de que a criança começava a ser compreendida então como
criança, deixando de ser vista  como adulto em miniatura.

E A. Castro continua apontando:

Cumpre que o menino aprenda gramática: mas a gramática que
deve ser ensinada ao menino não é a mesma que deve aprender o adulto,
o que já tem a inteligência desenvolvida pela idade, e mais ou menos
enriquecida pelos variados conhecimentos adquiridos.

A sagacidade desse crítico pareceu-nos imensa. Quando nem se cogitava sobre a
importância dos conhecimentos de mundo na compreensão da leitura, fazia ele uma
afirmação dessa monta.

Depois dessa visão geral, vai, parte a parte, analisando a obra do Cônego,
afirmando aqui e ali que cada lição contém um pequeno número de regras, as
principais e indispensáveis, relativas ao objeto da mesma lição marcadas com um
algarismo. 14

Continua suas palavras especificando que se sentia feliz sempre que via em
obras elementares realizado o princípio de Jacotot com tão feliz artifício aplicado pelo
grande Robertson.

J. Jacotot (1770-1840) foi filósofo, matemático, advogado e professor francês
criador do método da “emancipação intelectual”, baseado em três princípios:

a) todos os homens têm inteligência igual;
b) todos homem recebe de Deus a faculdade de ser capaz de instruir-se;
c) tudo está em tudo.
Afirmava Jacotot que o que diferencia os homens é o modo como cada um usa

sua inteligência. No que concerne à linguagem, por exemplo, dizia que se deveria
oferecer ao estudante uma passagem de poucas linhas, encorajando o aluno a estudar
primeiramente as palavras, depois as letras, então a gramática, depois o significado, para
depois partir para a literatura de um modo geral. Esse seu método está exposto em
Enseignement universel, langue maternelle (Louvain and Dijon, 1823) e no Journal de
l’èmancipation intellectuelle (Achille Guillard, Paris, 1860).

Parece-nos que, realmente, a tentativa do Cônego foi esta: a de que a criança
aprendesse uma coisa de cada vez, então, ao final de cada capítulo, para fixação,
apresentava um questionário com perguntas relativas ao conteúdo, cujas respostas
deveriam ser localizadas na exposição gramatical e meramente copiadas ipsis litteris,
revelando a importância dada na ocasião à memorização do conteúdo. A impressão que
se tem é que, para os professores, valia resposta  mecânica, sem uma reflexão sobre o
assunto. Lembremo-nos de que esse era o método escolástico, “tradicional” que
atravessou séculos nas aulas de gramática.

Apesar disso, ao final de cada tópico gramatical  uma grande lista de exercícios,
objetivando a retenção  do conteúdo, era oferecida aos alunos,  talvez também seguindo

14 Veremos adiante que, ao final de cada tópico gramatical, o autor insere um  questionário e
exercícios. No primeiro o aluno deveria  inserir o número da regra citada acima.
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os ditames de Robertson, cujo método era similar ao de Jacotot, mas aplicado ao
aprendizado de uma segunda língua. Esse modelo estimulava o aprendizado na prática,
através de atividades, por isso, a cada conteúdo gramatical ensinado uma lista de
exercícios era apresentada, cujo tamanho foi crescendo ao longo da obra.

Sobre isso se refere o professor da escola politécnica:

Os exercícios são excelentes: abundantes de exemplos, em que se verificam
as regras pouco antes expressas, além da utilidade prática para o fim gramatical,
encerram a vantagem de versarem sobre variadíssimos assuntos, como sejam:
história sagrada, história e geografia geral, e principalmente as do país (p.12 – grifos
nossos)

Lembremo-nos de que na ocasião do surgimento desse compêndio, há pouco as
obras adotadas deixaram de ser importadas da Europa e, praticamente na mesma
ocasião, começaram a ser ensinados História e Geografia de nossa pátria e a gramática
nacional.

Continuando a discorrer sobre a obra, afirma o professor:

De uma atraente amenidade, e adequados a ambos os sexos, há n’esses exercícios
sentenças. Máximas, reflexões, apotegmas, em suma, proposições, já do próprio autor,
já de clássicos portugueses como Vieira, Camões, Bernardim Ribeiro, etc. as quais
contendo verdades e doutrinas interessantes, é de toda a utilidade implantar no ânimo
tenro das crianças.(p.12)

Como já se falou, a escola era para meninos (e brancos) e as poucas mulheres
que frequentavam o ambiente escolar só chegavam às primeiras letras.

Vê-se também que o autor ressalta a formação do caráter, papel, como
vimos, também delegado à escola.

Depois, continuando o prefácio, elogia as modificações introduzidas pelo autor
na questão de verbo15 e nas cerebrinas classificações de conjunções copulativas e
disjuntivas e a introdução de um novo modo verbal: o modo condicional.16

Conclui seu prefácio dizendo que a obra apresentaria, no geral, a doutrina
admitida e o que teria de mais importante era o fato de ter sido escrita em estilo e frase
a alcance das inteligências infantis, para as quais foi expressamente destinada. (p.14).

Para finalizar a discussão acerca desse prefácio, faz-e importante sublinhar que,
ao lê-lo,  criamos a expectativa de que estaríamos à frente de uma obra bastante
diferenciada das demais, mas  não foi isso que constatamos.

2.2 Pequena Gramática da Infância composta para uso das Escolas Primárias -
Dr. Joaquim Maria de Lacerda

2.2.1. Dados sobre o autor

Joaquim Maria de Lacerda nasceu no Rio de Janeiro em 1838 e morreu em Paris
em 1886. Foi professor,  membro da Arcádia Romana e  autor de inúmeras obras
didáticas que continuaram a ser vendidas mesmo depois de sua morte. Dentre suas
produções, destacam-se: Alfabeto português, contendo exercícios (1879), Aritmética da

15 As quais, pouco notamos, como verão.
16 Aqui o autor inseria o Futuro de Pretérito e o Imperfeito do Subjuntivo.
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infância contendo o sistema métrico decimal, razões, proporções, regras de três (1881),
Aritmética elementar e comercial, contendo todas as operações da Aritmética e todos
os cálculos (s;/d), Compêndio de história sagrada, seguido de uma pequena geografia
sagrada (s/d), Curso de história universal por monsenhor Daniel, bispo de Consances e
de Avaranche (tradução)1870), Elementos de geografia física, política e astronomia
com estampas coloridas (1870)., Pequena história do Brasil por perguntas e respostas
para uso da infância brasileira (1883). Além disso, traduziu o Atlas universal de
geografia para uso das escolas e instrução do povo (1883) . Em 1887, atendendo ao
Programa de Exames de Fausto Barreto, produz Resumo da corográfica do Brasil,
revisto, aumentado e adaptado ao novo programa de exames.

2.2.2. A obra

2.2.2.1 Visão geral

A Pequena Gramática da Infância para uso das Escolas Primárias não traz a
data de sua edição, mas, compreendendo o período de vida do autor, imaginamos que
tenha surgido no último quartel do século XIX.  A obra consta de um pequeno volume,
totalizando 120 páginas e  não traz como se fazia (e faz) costume Prefácio, nem
Introdução. É já na Primeira Parte que o autor discorre sobre o conceito de gramática:

Gramática Portuguesa é a arte de falar e escrever corretamente a
língua portuguesa – Divide-se em quatro partes, a saber: Etimologia, Sintaxe,
Prosódia e Ortografia. (p.1)

Informando, portanto,  que ela se divide nas quatro tradicionais partes: Etimologia,
Sintaxe, Prosódia e Ortografia, mostrando, dessa forma,  seu apego à tradição greco-
latina, tanto quanto a obra anteriormente analisada. Chamamos novamente ao texto as
palavras de Fávero:

A divisão em quatro partes, a mesma que se encontra nos gramáticos do século
anterior, Reis Lobato e Soares Barbosa [século XVIII] é herança da Idade Média (talvez
Prisciano (...)

(Fávero, opus cit, p:65)

Depois, o autor passa a dar as partes da oração, especificando que Oração é o
enunciado de um juízo, ou as palavras com que se afirma ou nega alguma coisa. (p.2),
enumerando dez classes gramaticais: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo,
particípio, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Novamente é a gramática
filosófica que ilumina nosso autor.

Oração, ou proposição, ou Frase (pois tudo quer dizer o mesmo) é qualquer
juízo do entendimento, expressado com palavras. Ora não sendo qualquer discurso outra
coisa senão um juízo, ou uma série deles (...)

(Soares Barbosa, 1830:363)

Na sequência começa  a discorrer sobre cada uma das classes gramaticais.

2.3 Gramática da Infância - Gramática Portuguesa João Ribeiro

2.3.1 Dados sobre o autor
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João Ribeiro nasceu em Sergipe, em 1860 e morreu no Rio de Janeiro em 1934.
Foi criado pelo avô de quem adquiriu o hábito da leitura e de quem recebeu fortes
influências positivistas. Iniciou os cursos de Medicina e Engenharia, tendo abandonado
a ambos. Foi jornalista, diretor do Colégio Pedro II, onde foi professor catedrático.
Conhecedor de várias línguas, escreveu inúmeras obras, umas tantas de cunho
Filológico, dentre as quais, citamos: Gramática Portuguesa,Páginas de Estética, O
Fabordão, etc. e outras, principalmente de História, disciplina que ministrou anos a fio
naquele Colégio.

2.3.2 A obra
2.3.2.1. Visão geral

Escrita pela primeira vez em 1886, recebeu a obra algumas reformulações. A
edição consultada, de 1913 (67ª edição), havia sofrido correção e “melhoras”. Apesar
de, na época, os pressupostos das correntes naturalistas já fazerem parte de compêndios
como esse, João Ribeiro assim define gramática: é o conjunto das regras segundo as
quais se fala ou escreve corretamente a língua, mostrando seu apego ao modelo greco-
latino, para reforçar seu ponto de vista, continua:

Aquele que estuda a gramática já fala naturalmente sua língua. A gramática não lhe
ensina mais que a análise de suas próprias palavras, mostrando-lhe o uso das pessoas
doutas e dos bons escritores.(p.9)

Fazendo-nos recordar as já citadas palavras de Nebrija(1492)17 para quem a a língua
sempre foi companheira do império.

Também assentado na tradição greco-latina, ensina que se divide ela em quatro
partes, nas quais se estudam: os sons, as formas, a classificação das palavras e a
composição delas no discurso.

Nesta parte inicial da obra, especifica que, na gramática elementar como a obra
em questão, nas partes de prosódia e morfologiafornece os fatos mais gerais e
acessíveis ao conhecimento dos alunos, em virtude da limitação que requer a
inteligência infantil. (p.10). Lembremo-nos de que os estudos de Psicologia haviam
sido inaugurados, apontando a necessidade de obras especialmente voltadas ao público
infantil, na medida de sua capacidade.

Contra aqueles que não possuíam tal preocupação, Cândido de Figueiredo, no
prefácio da 1ª edição de sua Gramática das Crianças (1918),dirigia sua crítica:

Em geral, os gramáticos de mais competência e saber não escreveram para
crianças. Homens de ciência, adestrados na técnica da alta Filologia, dificilmente
baixam da sua elevada esfera, para que os ouçam e os compreendam as pequenas
criaturas, que procuram o primeiro ensinamento metódico da arte de falar e escrever
a sua língua; e o modesto professor, que fala a essas crianças, e a quem não impende
a missão do reformador, acata o processo dos sábios, tentando transmiti-lo a quem
tarde o compreenderá. (p.5)

Partindo, na sequência, para o estudo das partes da gramática.

2.4 A Gramática das Crianças18 - Cândido de Figueiredo

2.4.1 Dados do autor

17
Cf. pág. 60

18
Consultamos a segunda edição  da obra.
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António Cândido de Figueiredo nasceu em Lobão da Beira, Tondela, em 19
de Setembro de 1846 e faleceu em  Lisboa, 26 de Setembro de 1925. Filólogo e escritor
português, autor do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, originalmente publicado
em 1899 e depois alvo de múltiplas reedições .Publicou também inúmeros estudos de
Língua Portuguesa, como: Estrangeirismos, Falar e Escrever, Gramática Sintética da
Língua Portuguesa, Lições  Práticas de Língua, Linguagem de Camões, O que se não
deve dizer, Ortografia no Brasil, Problemas de Colocação de Pronomes, Problemas de
Linguagem, além de análises críticas, ficção, romances, versos, prosas. Somem-se
também estudos de  ciências morais e sociais (direito, história, geografia), traduções e
periódicos . Produziu escritos de ficção e crítica, entre as quais "Lisboa no ano 3000",
obra de crítica social e institucional, saída a público em 1892. Afora isso, traduziu
numerosas obras de filologia e linguística. Foi um dos fundadores da Sociedade de
Geografia de Lisboa e sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras19.

2.4.2 A obra - Visão geral

A segunda edição da obra, datada de 1925, está assim organizada: Prefácio,
Primeiras idéias, seguidas de 4 partes e mais um Capítulo complementar, reunidos em
cento e onze páginas. O volume é de pequenas dimensões, como os  demais analisados,
medindo 12,0 por 18,5 cm. A publicação foi da Livraria Clássica Editora, como já
mencionado, portuguesa.

No Prefácio, trasladado da primeira edição, publicada em 1918, Cândido de
Figueiredo escrevia Aos pais e aos Mestres de crianças:

(...) Em geral, os gramáticos de mais competência e saber não escreveram para crianças.Homens
de ciência, adestrados na técnica da alta filologia, dificilmente baixam da sua elevada esfera,
para que os ouçam e os compreendam as pequenas criaturas, que preocuram o primeiro
ensinamento metódico da arte de falar e escrever sua língua; e o modesto professor, que fala a
essas crianças, e a quem não impende a missão do reformador, acata o processo dos sábios.
Tentando transmiti-lo a quem tarde o compreenderá (...) (p.5),

criticando o fazer pedagógico dos professores que ministravam aulas de Língua
Portuguesa às crianças, sem se preocuparem com as particularidades que, segundo ele,
deveriam ser consideradas para esse tipo de estudante:

Eu sei que é difícil escrever para crianças, porque  difícil é escrever com simplicidade e
naturalidade, embora aos leigos se afigura o contrário; mas eu, nado e criado entre o povo,
lidando amiúde com crianças dentro e fora de escolas, adquiri hábitos de escrita, que explicam o
excepcional acolhimento e extração de muitos livros meus.  Esses hábitos – segundo dizem os
que me lêem – traduzem –se na simplicidade e clareza de dizer, assim mais acessível aos menos
desenvolvidos de espírito. (p. 6)

Continuando.....
(...) o que, para mim ficou demonstrado é que para escrever português  não é preciso aprofundar
os altos mistérios do advérbio e da conjunção como dizia Tolentino (...)
Ensinemos, pois, às crianças gramática sem mistérios, sem problemas enredados, sem
terminologias abtrusas (...) (p. 7 e 8)

19
Dados recolhidos prinicipalmente da Wikipedia e  Atualidades Ornitológicas Nº 135 - Janeiro/Fevereiro 2007 -

www.ao.com.br, acesso em  13.02.2014
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e, por isso, esclarece que simplificara muitas coisas que se lhe pareciam complicadas
para o primeiro ensino e abolira outras que “se não coadunam com a capacidade de
cérebro, escassamente aluminados” (p.9).

Assim, em 1918, dá ele a público em Lisboa essa Gramática da Infância,
considerando já a criança como tal e procurando moldar-se às suas necessidades. Essa
obra iniciaria muitos portugueses e brasileiros em nossa gramática no primeiro quartel
do século XX. Vamos a ela.

2.4.5 Primeiras ideias

Este capítulo introdutório, é iniciado com conceituações do que sejam
fala,língua e língua portuguesa. No primeiro caso, informa “Fala, dom especial do
gênero humano, é o meio principal por que manifestamos os nossos pensamentos, os
nossos sentimentos e as nossas vontades” (p.11).  Depois, assevera que a língua é o
“falar adotado por uma ou mais nações”.  E, em relação à Língua Portuguesa, ensina “é
o falar que se usa em Portugal, nas suas colônias e no Brasil (...) e, entre todas as
línguas que se falam no mundo, é uma das mais belas e opulentas” (p.11), revelando
sua paixão por nosso idioma.

Na sequência, apresenta uma afirmação bastante “peculiar” para época: “As
regras deduzidas da prática da linguagem, quando essa prática é legítima20, constituem
o que se chama de gramática” (p.11). Vemos que, apesar de considerar o uso, refere-se
ao “bom uso”, como prescreviam os estudiosos ancorados no modelo de inspiração
tradicional.

E, ao definir gramática, une  os pressupostos tradicionais aos dos advindos da
gramática de inspiração científica:

Gramática é pois a arte de exprimir o pensamento, o sentimento e a vontade, por meio da
palavra  falada ou escrita, e segundo as regras que se deduzem da prática legítima da linguagem.
Em menos palavras: gramática é a exposição metódica dos fatos da linguagem

(p;12)

Apesar de  parecer  parafrasear a primeira conceituação apresentada, a segunda  se nos
apresenta diferente. Inferimos que os pressupostos das obras de inspiração da gramática
histórico-comparativa ainda não estavam bem assentadas para esse estudioso que fora
formado pelas obras de inspiração filosófica.

Prossegue definindo palavra: “é a sílaba, ou reunião de sílabas, pronunciada ou
escrita; e que forma sentido.

Peculiar neste capítulo é sua distinção entre vogais orais e nasais:

As vogais, quando pronunciadas simplesmente pela boca, chamam-se vogais puras; e quando
pronunciadas pela boca e pelas fossas nasais (sic), chamam-se vogais nasais. Neste caso,
sobrepõe-se-lhe um til, ou tem diante um m ou n, do que temos exemplo em maçã, coraçõesm
ambos, lombo, mundo. (p.13)

Temos de nos recordar de que a primeira edição da obra fora publicada em 1918 e
muitos dos conceitos eram, na ocasião,  formulados a partir da intuição do estudioso.

Finaliza estas Primeiras ideias tratando de vogais, consoantes e ditongos. E,
como finaliza discorrendo sobre os sons, a Primeira parte de sua gramática  trata dos
“sons  fundamentais da língua” e está dividida em dois capítulos. No primeiro, o autor

20
Legítima usada como sinônimo de “correta”.
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discorre da “pronúncia das palavras” e no segundo, “Como a pronúncia se representa na
escrita”. Como esse assunto não faz parte dos que nos propusemos a avaliar neste
trabalho, deixá-lo-emos para um próximo estudo.

Considerações finais
Terminada a análise das partes introdutórias  obras, julgamos importante

relembrar os objetivos deste trabalho: revisar as partes introdutórias de quatro
gramáticas dirigidas à primeira infância utilizadas no Brasil no século XIX e início do
XX, por professores particulares, ou por aqueles empregados no chamado Curso
Elementar ou Primário, estudando sua delimitando-nos aos conceitos gerais, para
verificar por que teriam elas esse público tão específico e  em que sentido difereriam
das adotadas no então chamado Curso Superior.

Selecionamos para o trabalho as seguintes obras:   Gramática da Infância, 1864,
de J.C.F. Fernandes Pinheiro, a Pequena Gramática da Infância,  s/d, de Joaquim Maria
de Lacerda,  a Gramática Portuguesa, 1886, de João Ribeiro;  e a Gramática da Infância
de Cândido de Figueiredo, 1913

Depois da leitura desses pontos,  chegamos às seguintes conclusões:
a) Os dois compêndios primeiramente analisados neste trabalho,  de Pinheiro e

Lacerda, totalmente ancorados na vertente logicista, apresentam uma diferença apenas
quanto ao tamanho em relação às obras dirigidas ao curso superior, tanto em suas
dimensões físicas, quanto ao número de páginas. São eles pequenos livrinhos com 11,0
cm x 17,0 cm, com menos de 140 páginas cada um. Quanto ao conteúdo, a linguagem,
a disposição das matérias, tudo é igual a uma obra para o outro nível.

b) A gramática de Pinheiro, chamou-nos a atenção, em especial,  a afirmação do
autor expressando que preocupara-se em simplificar as regras gramaticais. A
exposição das matérias e tais regras não nos parecem assim simplificadas e não se trata
de nosso olhar hodierno. Não, o gramático usa conceitos herdados da tradição greco-
latina, tal como sempre nos foram apresentados.

Nas palavras introdutórias dessa obra, num texto formulado pelo Prof.  A.
Castro, à guisa de prefácio, fica expressa a questão da importância de escrever-se
diferenciadamente para criança. Sabemos que estudos já apontavam que essas não eram
adultos em miniatura, necessitando, pois de textos especialmente a ela dirigidos.
Contudo, o que vemos na prática quase totalmente não condiz com o apresentado. O
vocabulário, a forma e a exposição do conteúdo em toda a obra são  similares à outra
qualquer de Curso Superior. Apenas o que se nota de especial são as orações propostas
como exercícios, em que são utilizados provérbios e máximas, como: ensinamentos de
História, Religião, etc.

Os meninos devem obediência e respeito a seus pais e aos seus mestres. (p.18)
Caim e Abel lançaram a semente da discórdia entre os homens (p.19)
Antes de aplaudir qualquer ação refleti primeiro sobre sua moralidade (p.80)
Não há exemplo na História de um povo que tenha aposto  mais enérgica

resistência ao jugo estrangeiro do que opuseram os Pernambucanos ao
domínio dos Holandeses (p.86)

Comungando, como já falado com os deveres da escola.
c) Outra afirmação expressa nessas palavras iniciais diz respeito ao método

utilizado pelo autor: de Jacotot, ou Robertson, que preconiza a importância de se ir
apresentando o conteúdo  em pequenas doses, fixando-o,  para se chegar ao todo.  O
autor do compêndio parece ter seguido esses preceitos, porque ia, a cada conteúdo,
fornecendo questionários e exercícios. Na ocasião, recordemo-nos, saber uma língua

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4666



era muito mais saber suas regras gramaticais. O questionário, decorado e repetido,
seguido de inúmeros exercícios poderia ajudar nesse processo.

d) A obra de Lacerda, contudo, parece-nos ainda menos dirigida à criança. Nela
não há proposta de exercícios, tampouco questionários. O texto está muitíssimo calcado
no modelo latino e, apenas,  em alguns exemplos, podemos perceber querer atingir um
público diferenciado: quando expressões com os verbos correr, brincar, etc.  são
utilizadas. Também nos exemplos, como já apontamos, o autor começa a revelar
expressões ligadas à nossa pátria, em oposição à pátria-mãe. Movimentos  em prol  da
República começavam, e o homem ser histórico e social, ao mesmo tempo em que
representa o momento em que vive, representa-se.

e) Quanto à edição consultada da obra de João Ribeiro, escrita pela primeira vez
em 1886, que já passara por ampliações e reformulações em 1913, a que pesquisamos,
foi a única de se mostrou pensada  para crianças. Há  “simplificação” e redução  da
apresentação da teoria gramatical e foi a primeira e a única dentre essas que apresenta
ilustrações.

f) Não se pode deixar de registrar que nesta obra o autor já considera variedades
linguísticas e registros, mostrando para as crianças que usos são mais respeitosos que
outros.

g) Em relação à obra de Cândido de Figueiredo, o que tem de mais peculiar são
as palavras introdutórias, em que o autor afirma que a teoria gramatical para as crianças
deveria ser dada de forma muito mais “simplificada” e que seu exercício com esse
público mostrara essa necessidade, contudo, ao longo do texto, não vemos de todo essa
necessidade cumprida.

Tudo isso nos leva a concluir que, apesar de dirigidas a um público específico,
como as pesquisas eram recentes em relação ao ser criança, não havia ainda muita
clareza para os autores como elaborar um texto especialmente dedicado a elas e o que
procediam, na realidade, era sintetizar, quando muito, a teoria gramatical exposta.
Recordemo-nos de que eram homens que viviam e inseridos numa sociedade, bebendo
de sua cultura, representando o período em que estavam inseridos, momento de
inúmeras transformações.
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