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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Paralelamente aos estudos de Lingüística Histórica e de Filologia, sempre 

houve, ao longo dos tempos, por parte de um grupo de estudiosos do fenômeno 

lingüístico uma clareza de que seus objetos de estudos mantinham fortes relações 

fronteiriças, principalmente com os objetos da Sociologia e da História. Burke 

(1997) nos conta que foram bastante intensos, nos anos iniciais do século XX, os 

diálogos entre os Lucien Febvre, um dos fundadores do movimento 

historiográfico conhecido como o grupo dos Annales, o sociólogo Emile Durkheim 

e o lingüista Antoine Meillet. De acordo com Burke, Febvre e Meillet mantiveram 

intensos diálogos acerca da história social das línguas e as relações deste estudo 

com análises filológicas. Grande parte destes estudos está registrado na Revue de 

Syntèse Historique, organizada por Henri Berr. 

Durante o século XX ocorreu um movimento de relativo distanciamento dos 

estudos lingüísticos em relação a alguns campos das ciências humanas e sociais. 

Este movimento, em grande parte provocado pela febre estruturalista na 

Lingüística, afugentou a possibilidade de envolvimento dos estudos lingüísticos 

num projeto maior que consistiria na formulação de uma Teoria Social, proposta 

atualmente por Burke (2004), através da qual as conexões entre as Ciências Sociais 

seriam objeto de profundas análises.  

Dentro da própria trajetória dos processos de desvendamento da constituição 

histórica do português brasileiro, os estudos lingüísticos recentes buscam, cada 

vez mais, a complementação das análises da história interna da língua portuguesa 

através das análises da história social da linguagem. Neste sentido, avolumam-se, 
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de forma considerável, os estudos pelos quais os aspectos sócio-históricos do 

português servem de subsídios para a interpretação dos cenários lingüísticos que 

se formaram no Brasil e que foram responsáveis pela fisionomia que a língua 

portuguesa hoje apresenta.  

Podemos afirmar que modernamente, ao menos três vertentes destacam-se 

nesse cenário de leituras sócio-históricas do português. A primeira delas diz 

respeito às interpretações e inferências diretas que os lingüistas fazem dos 

trabalhos dos historiadores tout court. Um segundo e mais recente viés vem 

desenvolvendo-se através de uma leitura baseada na Análise do discurso e que 

tem como forte núcleo os trabalhos desenvolvidos em torno do Grupo História das 

idéias lingüísticas, sediado na UNICAMP e liderado pelo pesquisador Eduardo 

Guimarães. Uma terceira vertente considera a aproximação entre os estudos 

lingüísticos e a história cultural e tem representantes de ambos os lados, 

destacando-se, entre os historiadores, os nomes de Roger Chartier e Peter Burke, e 

entre os lingüistas as pesquisadoras Leonor Lopes Fávero (PUC-SP) e Rosa 

Virginia Mattos e Silva (UFBA). 

Esses dois últimos vieses de análise ganharam força no cenário dos estudos 

lingüísticos, posto que, cada vez mais, se requerem leituras específicas acerca dos 

cenários sócio-históricos nos quais a língua portuguesa e os debates sobre seus 

usos e usuários foram protagonizados. Isso porque, no entender de Porter (1993, p. 

13), “A linguagem é tão intima da existência que tem sido há muito negligenciada pelos 

historiadores [...]”. 

Em consonância com a visão de Porter, Orlandi (2006) compreende que paira 

sobre os estudiosos da linguagem uma responsabilidade e uma legitimidade no 

que diz respeito ao estudo da História das Idéias Lingüísticas, pois somente este é 

dotado de um repertório1 conceitual que o capacita a analisar fenômenos 

                                                 
1 Estamos considerando neste texto que: “Um repertório é o conjunto de recursos intelectuais 
disponível numa dada sociedade em certo tempo. É composto de padrões analíticos; noções; 
argumentos; teorias; conceitos; esquemas explicativos; formas estilísticas; figuras de linguagem; 
metáforas. Funcionam como “caixas de ferramentas” às quais os agentes recorrem seletivamente, 
conforme suas necessidades de compreender certas situações e definir linhas de ação”. (ALONSO; 
2002, p. 40) 
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lingüísticos em sua complexidade, que certamente fazem falta ao historiador 

comum. 

  
Fazer história das idéias nos permite: de um lado, trabalhar com a história do 
pensamento sobre a linguagem no Brasil, mesmo antes da Lingüística se instalar em 
sua forma definida; de outro, podemos trabalhar a especificidade de um olhar interno 
à ciência da linguagem, tomando posição a partir dos nossos compromissos, nossa 
posição de estudiosos especialistas em linguagem. Isto significa que não tomamos o 
olhar externo, o do historiador, mas falamos como especialistas de linguagem, a 
propósito da história do conhecimento sobre a linguagem. (...) portanto, capazes de 
avaliar teoricamente as diferentes filiações teóricas e suas conseqüências para a 
compreensão do seu próprio objeto, ou seja, a língua. (ORLANDI, 2006, p. 16). 

 
Fávero e Mollina (2006) reforçam o pensamento de Orlandi (2006) e Porter 

(1992), ao passo que fornecem mais um argumento em prol da viabilidade deste 

estudo quando pontuam que: 

 
[...] a História das idéias lingüísticas contempla o estudo das Instituições onde, por 
exemplo, no século XIX, tais saberes eram discutidos, alargados, disseminados, os 
veículos por onde circulavam e as polêmicas que suscitavam. (FAVERO E MOLLINA, 
2006, p. 25) 

 
No seu livro Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro, Mattos e 

Silva (2004) aponta “algumas idéias para a concretização de uma história do português 

brasileiro” indicando os caminhos pelos quais a lingüística brasileira necessita 

operar, no sentido de desenvolver um programa que consiga dar conta de mapear 

a constituição histórica do português do Brasil. Segundo Mattos e Silva estes 

campos, interligados por suas nuances características, poderão, na prática, ser 

desenvolvidos de forma autônoma, posto que envolvem metodologias próprias e, 

seguramente, interfaces com outras ciências que darão o suporte para análise dos 

dados. 

Desta forma, estes campos de pesquisa, na visão da pesquisadora, podem ser 

assim descritos: 

 

(a) O campo que se moverá na reconstrução de uma história social 

lingüística do Brasil; 

(b) O campo que se moverá na reconstrução de uma sócio-história 

lingüística ou de uma sociolingüística histórica; 
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(c) O campo que se moverá na reconstrução diacrônica no interior das 

estruturas da língua portuguesa em direção ao português brasileiro; 

(d)  O campo que se moverá no âmbito comparativo entre o português 

europeu e o português brasileiro. 

 
Levando-se em consideração os campos propostos por Mattos e Silva, este 

trabalho se debruçará nas discussões que envolvem a primeira proposta, 

buscando estabelecer relações entre a Lingüística e a História Cultural, com o fito 

de conceber a possibilidade de fomentar a construção de uma história social da 

língua portuguesa no Brasil, através da análise (ou da re-análise) de fontes já 

exploradas, pouco exploradas ou inéditas sobre o Português do Brasil.    

 
O campo (a) se moverá fundado na história social do Brasil. Dos quatro, será aquele 
em que o historiador da língua estará mais próximo do historiador tout court. 
Entrevejo duas vertentes nessa reconstrução. Aproveitando a formulação de Antônio 
Houaiss, são elas: uma referente à recuperação da articulação entre fatos de ocupação 
territorial, fatos das sucessivas distribuições demográfico-lingüísticas e fatos das 
prevalências e desaparecimento das línguas que prevêem, ainda segundo Houaiss, a 
via do levantamento diretos e indiretos sobre todos os processos linguageiros havidos 
a partir (e mesmo antes para os indígenas e negros) dos inícios da colonização. 
A outra será a reconstrução da história da escolarização no Brasil, que Houaiss 
formula como a penetração da língua escrita, fator fundamental para a compreensão 
da polarização entre normas vernáculas e normas cultas do português brasileiro. Essa 
segunda vertente prevê a recuperação de políticas lingüísticas havidas ao longo da 
história do Brasil [...] (MATTOS E SILVA, 2004, p. 59). 

 

Fica, então, deveras esclarecido que os trabalhos destes lingüistas–

historiadores revestem-se de características muito próprias, operando às vezes 

com categorias concretas de análise, a exemplo de dados demográficos e 

documentos escritos, mas também levando, quando necessário, em consideração 

categorias abstratas de outras ciências, a exemplo do conceito de civilização 

proposto por Elias (1994) e já experimentado pelo lingüista Lorenzo Vitral (2001) 

num artigo intitulado “Língua geral versus língua portuguesa: a influência do processo 

civilizatório”, ou o conceito de representações proposto por Chartier (1999) e 

Chartier (2003), ou ainda os conceitos de documento/monumento de Le Goff 

(2003), isto para citar somente alguns. 

Especificamente, esta segunda vertente proposta por Mattos e Silva, 

contempla a possibilidade de analise de múltiplos objetos que se referem ao ensino 
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da língua portuguesa no Brasil, a exemplo, no plano macroscópico, das políticas 

lingüísticas e as ações do Estado na tentativa de impor um modelo lingüístico aos 

brasileiros, a construção das gramáticas da língua portuguesa nos séculos XIX e 

XX e os métodos de ensino da língua, implantados nos loci reservados para tal fim. 

Há, dentre os trabalhos produzidos nesta linha, os livros organizados por Bastos e 

Palma nos quais são analisadas as gramáticas e o ensino da língua portuguesa dos 

séculos XVI à primeira metade do século XX.   

Esta pesquisa, cujo objeto encontra-se alinhado à proposta de estudos do 

processo de escolarização em língua portuguesa no Brasil do século XIX, partirá 

da análise filológica de duas aulas de português ministradas através do método 

lancasteriano, que foi introduzido no Império brasileiro, através de decreto 

imperial publicado Diário do Governo2 e datado de 09 de abril de 1823, e buscará 

compreender a proposta metodologia e a sua sistematização no que tange o ensino 

do português nas classes das escolas elementares. 

 
1 BREVE INCURSÃO SOBRE O MÉTODO LANCASTERIANO NO BRASIL 
 

Os estudos que se debruçaram sobre o método lancasteriano são unânimes 

em afirmar que suas origens remontam a um movimento de substituição do 

método individual que consistia na pedagogia do fazer ler, escrever e calcular, 

pelo atendimento individualizado do professor para cada aluno da classe, 

enquanto os alunos já atendidos realizavam silenciosamente as tarefas propostas. 

Baseado no modelo criado por Jean Baptiste de La Salle, conhecido como 

método simultâneo, no qual o professor instrui simultaneamente a todos os alunos 

da classe, o médico e pastor anglicano A. Bell e o Quaker Joseph Lancaster 

desenvolveram, separadamente, bem como reivindicaram a autoria do que veio a 

ser conhecido através do nome de método mútuo. 

Graças à publicação dos livros Amélioration dans léducation des classes 

industrieuses; Improvements in education as it respects the industrious classes of the 

community containig, among other important particulars, na account os the instituition 

for the education os on thousant poor children e, finalmente, seguido do Manual of the 

                                                 
2 Fonte: Arquivo Nacional - Série guerra IG3 (1823-1827) – Documentos de Sergipe – Ensino Mútuo. 
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lancasterian system, of teaching reading, writing, and needle-work, as practiced in the 

schools of the free-school society of New York, o modelo proposto por Lancaster 

popularizou-se em diversos Estados Nacionais que viam uma possibilidade de 

educar muita gente, num curto espaço de tempo e com um custo deveras 

reduzido. 

Em Portugal, de acordo com Cardoso (1999), o ensino mútuo popularizou-se 

com o nome de método lancasteriano e foi introduzido em 1815 nas escolas 

militares de Lisboa. O mesmo modelo de aplicação através dos militares foi 

empregado no Brasil, ficando incumbida à Repartição dos Negócios da Guerra a 

disseminação do método no território do império, através da formação de 

instrutores, tipografia das apostilas e, juntamente com os presidentes das 

províncias, a formação de turmas que contemplassem simultaneamente militares e 

civis. 

No que tange à formação de docentes para a aplicação do método 

lancasteriano nas províncias do império brasileiro, houve uma predileção inicial 

pelos militares que perdurou por algumas décadas, variando em cada província. 

Abreu (2006) constata que, no caso da Província de Sergipe, o sistema de 

recrutamento forçado que era adotado pelas tropas de linha atuava como medida 

de afugentamento dos jovens, obrigando o presidente da província a enviar ao Rio 

de Janeiro professores civis com o fito de implantar escolas nas quais o método 

fosse aplicado separadamente dos militares. 

Um fato de extrema importância para a compreensão do método 

lancasteriano no Brasil está diretamente vinculado a análise das apostilas 

utilizadas no ensino das habilidades de ler, escrever e contar. Ao realizar uma 

pesquisa no Arquivo Nacional, acerca das trajetórias dos oficiais militares  

sergipanos no século XIX, Abreu (2006) declara ter encontrado uma coleção de 

apostilas contendo aulas de gramática, através das quais se buscava consolidar e 

padronizar os fundamentos da norma lingüística do português lusitano em 

território brasileiro. 

Este material, aparentemente inédito para a historiografia da escolarização 

em língua portuguesa, pode dar pistas para uma melhor compreensão das idéias 
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lingüísticas que circulavam no território brasileiro, bem como elucidar com melhor 

clareza as estratégias adotadas pelo império na tentativa de implementação de 

uma educação que privilegiasse os usos da Lingua portuguesa, em detrimento aos 

diversos falares indígenas e africanos que coexistiram durante séculos. 

Nesta pesquisa, por conta da formatação do texto que nos imprime uma 

limitação de espaço, realizaremos a edição paleográfica de uma pequena amostra 

das aulas de gramática através do método de Lancaster, visto que a totalidade dos 

documentos serão analisados na tese de doutoramento de Ricardo Nascimento 

Abreu, intitulada - A educação como processo de civilização: o ensino de Língua 

Portuguesa na Província de Sergipe, no século XIX, através do método lancasteriano, 

orientada pela  Profª Drª Emília Helena Portella Monteiro de Souza e vinculada ao 

PROHPOR (Programa para a história da língua portuguesa). 

 
2 INCURSÃO NA TRADIÇÃO FILOLÓGICA BRASILEIRA E CRITÉRIOS 
EDITORIAIS 

 
Os estudos filológicos no Brasil tiveram início no começo do século XX e 

eram realizados por profissionais e eruditos com formações divergentes da área de 

letras. Os principais estudiosos e editores eram historiadores, sendo assim, foram 

numerosos os trabalhos de edição de textos voltados para um público-alvo de 

historiadores, obviamente não preocupados com questões atinentes à análise 

lingüística propriamente dita, que irá eclodir no Brasil somente por volta dos anos 

60. Entretanto, segundo Telles (1998), esses historiadores desenvolveram inúmeros 

trabalhos filológicos, conforme trecho abaixo: 

 
Joram Pinto de Lima ressalta o fato de os primeiros trabalhos de crítica textual no 
Brasil serem devidos a historiadores como Francisco Adolfo de Varnhagen, 
Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia, Eugênio de Castro e José Honório Rodrigues. 

 
Dessa forma, percebe-se que, nos inícios do século XX, os trabalhos voltados 

para a edição crítica de textos se desenvolveram no campo das ciências sociais e, 

por volta da década de 20, ainda segundo Telles (1998), a crítica textual se 

concentrou em reproduções de edições anteriores. Percebe-se, então, diante da 

quantidade de reprodução de edições de obras literárias, que os trabalhos 

filológicos estavam diretamente ligados à divulgação literária e de obras de cunho 
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religioso, como, por exemplo, as edições das obras completas de Castro Alves e as 

edições do Padre Augusto Magne da Demanda do Santo Graal e de O Livro de Vita 

Christi em língua portuguesa. 

A partir de 1940, Telles (1998) sugere um período de formação acadêmica dos 

nossos primeiros filólogos. Esse período foi denominado de período de formação 

acadêmica, caracterizando-se pela formação de pesquisadores nas Faculdades de 

Filosofia, ainda que de maneira incipiente e deficiente, consoante o filólogo Sílvio 

Elia. Observa-se, nesse período acadêmico, uma série de edições literárias e uma 

inclusão de diversos trabalhos voltados para a crítica textual nos cursos de 

Mestrado e Doutorado nos Programas de Pós-gradução em algumas instituições 

de ensino superior do Brasil. 

Assim, surge uma tradição, ou, melhor dizendo, uma genealogia de editores, 

especificamente ligada à Universidade de São Paulo, que tem como expoente 

Segismundo Spina, sendo seu seguidor Heitor Megale, que editou O Pentateuco da 

Bíblia medieval portuguesa em 1992. Ainda sobre essa genealogia de editores, 

constatam-se duas vertentes na Universidade Federal da Bahia. Uma voltada para 

o trabalho com manuscritos medievais portugueses, coordenada por Nelson Rosi, 

tendo como principal expoente o trabalho de edição do Livro das Aves, a edição dos 

Diálogos de São Gregório, elaborada por Rosa Virgínia Mattos e Silva, e a edição do 

Flos Sanctorum, feita por Américo Venâncio Lopes Machado Filho. Esses 

manuscritos pertenciam à coleção de documentos medievais de Serafim da Silva 

Neto. A outra vertente voltou-se para os estudos dos textos e manuscritos do 

poeta baiano Arthur de Sales, coordenada pelo Professor Nilton Vasco da Gama. 

Ambos os grupos foram muito felizes na “procriação” de filólogos na terra de todos os 

santos. 

Um terceiro período analisado por Telles (1998) segue-se após a criação do 

Curso Superior Livre de Crítica Textual da Biblioteca Nacional. Os trabalhos de 

crítica textual se voltarão para a edição de textos de autores modernos, eclodindo 

numa seqüência de edições das obras de Machado de Assis. A partir disso, é 

criada a Comissão Machado de Assis, que estabeleceu critérios comuns para a edição 

de textos desse autor. Observa-se, então, uma tendência, a partir dessa comissão, à 
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formação de grupos de editores com critérios comumente estabelecidos para a 

edição do conjunto de obras que os grupos pretendiam realizar.  

Quanto a grupos de pesquisa que estabeleceram critérios comuns para as 

suas edições, pode-se citar o PHPB – Projeto Nacional Para História do Português 

Brasileiro, coordenado por Ataliba de Castilho, da Universidade de São Paulo. 

Gomes (2007) comenta esses critérios de edição em seu Projeto de Mestrado para 

ingresso no Programa de Pós-graduação em Letras e Lingüística da Universidade 

Federal da Bahia: 

 

Os critérios inicialmente selecionados baseiam-se no conjunto de normas discutidas e 
estipuladas no II Seminário para história do português brasileiro, realizado em 
Campos do Jordão, em 1998. As dezesseis normas foram idealizadas e discutidas pelos 
professores César Nardelli Cambraia (USP), Gilvan Müller de Oliveira (UFSC), Heitor 
Megale (USP), Marcelo Módolo (Mestrando-USP), Permínio Souza Ferreira (UFBA), 
Sílvio de Almeida Toledo Neto (USP), Tânia Conceição Freire Lobo (UFBA) e 
Valdemir Klamt (UFSC) e afinal estabelecidas em plenária sob a coordenação dos 
professores Heitor Megale da USP (Universidade de São Paulo) e César Cambraia da 
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Resumidamente, definem-se por um 
prisma conservador que possibilite a segurança de um estudo lingüístico coerente e 
fidedigno. Esses critérios podem ser definidos, grosso modo, em, apenas, editar o texto 
original, respeitando ao máximo as características lingüísticas de quem escrevia e 
abrindo apenas as abreviaturas, ou seja, o tipo de edição é a semidiplomática. 

 

Dessa forma, constata-se uma tendência de determinados grupos 

estabelecerem critérios pré-definidos para a elaboração de suas edições. Todavia, 

uma pergunta paira no ar: o texto e o suporte utilizado não reclamam os seus 

critérios? Essa pergunta gera outros tópicos que fogem do escopo desse artigo. 

O quarto e último período destacado por Telles (1998) são as novas 

perspectivas da crítica textual aliada à crítica genética, que consiste na comparação 

de diversas versões de uma mesma obra com a finalidade de resgatar o processo 

criativo de um determinado escritor. Essa nova tendência domina os campos da 

edição de textos em diversos grupos de pesquisa no país. 

Contudo, devemos dar destaque aos novos suportes para edição de textos: os 

suportes eletrônicos, que, ainda hoje, são vistos com certo preconceito por 

filólogos mais tradicionais. Para alguns desses filólogos tradicionais, o 

processamento das edições eletrônicas de texto estaria tirando o papel primordial 

do editor, pois eles acreditam que os procedimentos automáticos irão substituir o 
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labor científico da editoração de manuscritos, datiloscritos e impressos, quando, 

em verdade, esses procedimentos facilitarão a vida de filólogos e de outros 

estudiosos da língua. Esse tópico será discutido na próxima seção. 

Assim, percebe-se que Telles (1998) traçou bem as diretrizes da periodização 

da história dos trabalhos filológicos no Brasil, levantando quatro períodos 

essenciais, que são: 1) os estudos filológicos e as primeiras edições, 2) o período 

acadêmico, 3) a edição crítica de textos modernos e 4) a perspectiva da crítica 

textual nos dias atuais. Esses quatro períodos foram bem articulados e delineados 

pela autora, entretanto, com as novas perspectivas de suporte técnico disponíveis 

para o processo de editoração de textos, percebe-se a necessidade de uma 

reorganização dessa periodização com a inclusão de um quinto período, que daria 

ênfase aos processos de editoração de textos com suportes digitais, tendência 

bastante crescente nos grupos de pesquisas de diversas universidades brasileiras, 

como, por exemplo, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade 

Federal da Bahia.  

A partir disso, torna-se válido para o estudo de métodos de ensino de língua 

portuguesa a edição desse material para que os pesquisadores possam entender 

um dos métodos normativos de ensino da língua portuguesa. Assim, a edição das 

cartilhas do método Lancaster representam uma fonte para estudo da história 

externa da língua portuguesa, bem como da história interna. Para tanto, buscou-se 

utilizar os seguintes critérios de orientação conservadora para a transcrição de 

uma amostra de 2 (duas) cartilhas para este estudo preliminar, visando uma 

descrição próxima a de uma edição semidiplomática. Os critérios utilizados foram 

consoantes aos critérios utilizados do projeto PHPB – Para a História do Português 

Brasileirol, que são: 

 

1. A transcrição será conservadora. 

2. As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em 

itálico, as letras omitidas na abreviatura, obedecendo aos seguintes 

critérios: 
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• respeitar, sempre que possível, a grafia do manuscrito, ainda que 

manifeste idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da 

ocorrência “munto”, que leva a abreviatura “m.to” a ser transcrita 

“munto”; 

• no caso de variação no próprio manuscrito ou em coetâneos, a opção 

será para a forma atual, ou mais próxima da atual, como no caso de 

ocorrência “Deos” e “Deus”, que levam a abreviatura “D.s” a ser 

transcrita “Deus”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, 

nem se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “epor 

ser” [sic]; “aellas”; “daPiedade”; “omninino”; “dosertaõ”; 

“mostrandoselhe”; “achandose”; “sesegue”. 

4. A pontuação original será rigorosamente mantida. No caso de espaço maior 

intervalar deixado pelo escriba, será marcado: [espaço]. Exemplo: “que 

podem perjudicar. [espaço] Osdias passaõ eninguem comparece”. 

5. A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo 

qualquer alteração. Exemplos: “aRepublica”; “docommercio”; 

“edemarcando tambem lugar”; “Rey D. Jose”; “oRio Pirahý”; “oexercicio”; 

“que hé munto conveniente”. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam 

no original. No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar 

de fatores cursivos, não será considerada relevante. Assim, a comparação 

do traçado da mesma letra deve propiciar a melhor solução. 

7. Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos para nota de 

rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. 

Exemplo: “nota 1. Pirassocunda por Pirassonunga”; “nota 2. deligoncia por 

deligencia”; “nota 3. adverdinto por advertindo”. 

8. Inserções do escriba ou do copista na entrelinha ou nas margens superior, 

laterais ou inferior entram na edição entre os sinais < >, na localização 

indicada. Exemplo: <fica definido que olugar convencionado acasa dePedro 

nolargo damatriz>. 
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9. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas. 

Exemplo: “todos ninguem dospresentes assignarom; sahiram sahiram 

aspressas para oadro”. No caso de repetição que o escriba ou copista não 

suprimiu, passa a ser suprimida pelo editor que a coloca entre colchetes 

duplos. Exemplo: fugi[[gi]]ram correndo [[correndo]] emdireçaõ opaço. 

10. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer no final 

do documento, informando-se a localização. 

11.  Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso 

de extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem 

margem a dúvida. Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes. Exemplo: 

“naõ deixe passar neste [registo] de Areas” 

12. Letra ou palavra não legível por determinação justificam intervenção do 

editor na forma do item anterior, com a indicação entre colchetes: [ilegível] 

13. Trecho de maior extensão não legível por deterioração receberá a indicação 

[corroídas + 5 linhas]. Se for o caso de trecho riscado ou inteiramente 

anulado por borrão ou papel colado em cima, será registrada a informação 

pertinente entre colchetes e sublinhada. 

14. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do 

texto, na edição, pela marca de uma barra vertical entre as linhas. A 

mudança de fólios receberá a marcação com o respectivo número na 

seqüência de duas barras verticais: || 1v. || 2r. || 2v. || 3r. 

15. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. 

Essa numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda 

do leitor. Será feita de maneira contínua por documento. 

16. As assinaturas simples ou as rubricas serão sublinhadas. Os sinais públicos 

serão indicados entre colchetes. Exemplos: assinatura simples: Bernardo 

Jose de Lorena; sinal público: [Bernardo Jose de Lorena]. 
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3 BREVE DESCRIÇÃO PALEOGRÁFICA DAS CARTILHAS 

 

Para a realização adequada de uma edição é importante observar o material 

que se tem à disposição, já que, para cada tipo de edição a ser aplicado a um texto 

com o intuito de reproduzi-lo, exige-se uma cuidadosa reflexão por parte do 

filólogo. Como um dos objetivos desse artigo é apresentar uma edição 

semidiplomática, pretendeu-se analisar as cartilhas de forma criteriosa, a fim de 

garantir o caráter fidedigno do manuscrito e evitar possíveis distorções que 

possam comprometer o registro adequado dos fatos históricos. Por conta disso, 

nesse tipo de edição, o grau de intervenção do filólogo deve ser mínimo, as 

modificações devem ser restritas a apenas tornarem o texto mais acessível para um 

determinado público que, provavelmente, teria dificuldade em decodificar certas 

características do manuscrito, a exemplo do desenvolvimento das abreviaturas. 

A edição será de duas aulas de português, produzidas através do Método 

Lancaster, visando uma descrição próxima a de uma edição semidiplomática.  

Essas aulas, ministradas através desse método, foram escritas no século XIX, 

mais especificamente em 1823, reproduzidas no Rio de Janeiro, no quartel do 

exército. As duas aulas que serão aqui transcritas foram manuscritas por um 

possível instrutor do Método Lancaster que, na provável falta das cartilhas 

tipografadas, reproduziu manualmente as aulas, para que fossem distribuídas aos 

alunos, na província de Sergipe. As cartilhas tinham como objetivo, através desse 

método criado pelo inglês Joseph Lancaster, facilitar o ensino da língua 

portuguesa no Brasil, através da memorização e da repetição de letras, sílabas e 

palavras, no intuito de domesticar a massa populacional que era retida nos 

quartéis do Império,  a fim de que se mantivesse o sistema político-econômico 

vigente, no caso do Brasil, a monarquia absolutista.  

Numa análise mais profunda dessas duas lições, observa-se, por meio dos 

exemplos, uma tendência a reforçar os ideais católicos e monárquicos. Dessa 

forma, a filologia ajuda a compreender os aspectos sociais e políticos da Educação 

no Brasil do século XIX. 
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Por meio de uma breve descrição paleográfica das aulas, fólios (1r,1v, 2r), 

constatou-se o seguinte: o suporte material dos fólios é o papel, cuja coloração 

encontra-se amarelada; cada fólio possui o seguinte número de linhas, numeradas 

a partir da quinta: 1r – 44 linhas, 1v – 8 linhas, 2r – 49 linhas; a dimensão da 

mancha escrita é de, aproximadamente, 594 mm de altura e 420 mm de largura; a 

letra é cursiva, inclinada para a direita em tinta de cor escura. E por falar em letras, 

destacam-se duas pela forma: o d cuja haste finaliza-se com a envergadura 

descendente à esquerda; o f cuja morfologia aproxima-se do t. 

Em linhas gerais, os fólios encontram-se em bons estados de conservação, 

apesar de o suporte apresentar-se amarelado pelo tempo. Além disso, apresentam 

algumas manchas, provavelmente de tinta, que dificultam o reconhecimento das 

letras e, conseqüentemente, das palavras e frases. A região central dos fólios 

encontra-se bastante danificada, com dobras, dificultando, de forma considerável, 

a leitura e compreensão do texto. O fólio 1r possui um carimbo oval em tinta azul, 

na parte superior e central do documento, com os seguintes dizeres “archivo 

público nacional”.  

É importante ressaltar que, para o presente artigo, serão apresentados apenas 

os fólios (1r, 1v e 2r), das aulas de português com base no Método Lancaster, 

devido à impossibilidade de inclusão das diversas lições que foram produzidas 

com esse propósito.  

 
|| 1r. || 

 
 Nº 1. Primeira classe.       escolas elementares 
  
 Da gramatica em geral. 
           A grammatica é uma arte que nos ensina a exprimir nossas idéas com facilidade, à 
 fallar puramente, e escrever com correção. 
5           Para fallar nas usamos de sons, que sam as differentes maneiras de articular as palavras. 
           Para escrever usamos de letras, que, juntas, formam, as syllabas, as syllabas formam 
 as palavras; e as palavras, a oração. 
           Há duas sortes de lettras: as vogais, e as consoantes.  
           As vogaes sam: a, e, i o, u e y grego, que se emprega em lugar d’o i simples n’as pala 
10 vras derivadas d’o grego. 
           Chamam se vogaes, por que por si’ só, e sem so corro d’as consoantes, podem fazer um 
 som perfeito. 
           Chamamos vogal nasal à um som simples pronunciado d’o nariz. Este som é pro- 
 duzido pelo encontro d’uma vogal com m oun: como verbi gratia bom, som, tambor, cantar,  
15 bem, sem, um, nenhum,  etecetera 
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           As consoantes sam: b, c, d, t, g, h,  i3, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z; e nh, lh, cujos 
 caracteres faltam para exprimir a articulação com uma só letra. 
           Chamam se consoantes, porque ellas não pódem fazer um som perfeito sem o soccorro d’as 
 vogaes. 
20           Quando uma palavra consta d’uma syllaba só, como verbi gratia não, ar, ví, rei, etecetera chamam4 
 se lhe monosyllabo: equando consta de mais de uma syllaba . como se [ dobra + 3 palavras]5 já- 
 nella, caldeira, celeridade, cobertura, agricultura, etecetera; chama se lhi [ilegível]. 
  
 Dos accentos. 
  
           A língua brasileira tem três accentos: 1º o agudo, ( ´ ) que se poem sobre as vogais agudas; 
25 como verbi gratia Alvará, Pará, avó, só, mó, jacaré, pé, sé, dirá, verá,  etecetera 
          Chama se agudo, porque elle dá à vogal, sobre que esttá, o som agudo; e se escreve 
 dá direita para a esquerda. 
           2º O acento circumflexo  ( ^ ) colloca se sobre asvogaes longas não agudas, como verbi gratia 
 cadêa, expôr, balêa, canôa, arêa, sêda, avô, etecetera; e se forma subindo e descendo. 
30           3º O acento grave ( ` ) colloca se sobre a prepsição à, para a distinguir de a artigo, 
 e de a pronome; e sobre os adverbios là, jà, etecetera; e se forma d’a esquerda para 
 a direita. 
          Chamam se longas as vogaes sobre que a voz se demora mais para as 
 pronunciar: como verbi gratia filhó, náo, jacarandá, canôa, capitaõ, suppôr, constituição; etecetera 
35          Chamam se breves aquellas sobre as quaes passamos  mais rapidamente: como 
 verbi gratia cabeça, variedade, celeridade, general, et(eceter)a 
           Quando a ultima syllaba d’uma palavra é longa, a penúltima sempre é breve: 
  verbi gratia capitaõ, pedirá, entrarám, petimétro, alvará, etecetera 
           D’aqui resulta que a língua brasileira tem quatro espécies de vogaes: as mudas, 
40 que pouco se fazem perceber; as medianas, que nem sam longas, nem breves; as longas  

 
 
 
|| 1v. || 

 
 naõ agudas; e as longas agudas. 

 
_____________________________________________________________ 

 Que é gramática?                        Quantos accentos há?                     Onde se poem o accento agudo? 
 Quantas sortes de letras há?      Que é o accento agudo?                Onde se poem o accento grave?  
 Que é consoante?                        Como se forma?                             Onde se põem o accento circunflexo? 
45 Que é vogal?                                Que é o accento circumflexo?      Que é vogal longa? 
 Que é vogal nasal?                      Como se forma?                            Que é vogal breve? 
 Que é monosyllabo?                   Que é o accento grave?                Que é vogal  muda? 
 Que é polisyllabo?                      Como se forma?                           Que é vogal mediana?                   

 

|| 2r. || 
 escolas elementares 
50 Nº 2. Primeira Classe        
  
 Dós Dittiongos e trithóngos. 
  
       Hum dithongo é o ajuntamento de duas voaes pronunciadas em uma mesma emissão de voz 
55 como verbi gratia rei, pai, não, soa, tiu,  cuidar,  mau, etecetera 
       Para duas vogaes tornarem ditongo, é necessario, 1º que sejam pronunciadas com uma 
 mesma voz; porque se formassem duas syllabas, já não seria dithongo, mas duas vogaes 
 pronunciadas separadamente. 2ª que o ouvido perceba bem os doces sons unidos, porque 
 de outro modo seria uma vogal simples representada por dois caracteres. 
  
60 Os dittongos sam: 

                                                 
3 Provável erro do copista por automatismo, ao inserir a vogal i entre as consoantes.  
4 Dobra do papel 
5 Por inferência ao critério número 13. 
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 ao: náo, páo, bacalháo                             eo:  mereceo, acconteceo, deo.           oi: comboi, foi, noite. 
 ao, capitaõ, aldeaõ,  alemaõ                     ei: rei, lei, feira.                                oa: bôa, canôa, sôa. 
 aens: capitaens, aldeaens, allemaens.      eu: meu, teu, seu.                             oe: moeda, lençoes, sóes. 
 au: causa, autor, pausa.                            io: abrío, dividio, saio                      oen: divisoens, porçoens, meloens 
65 ai: pai, mai, painel.                                  ia: saía, devía, podía                         ou: vou, dou, doutor.                                
 aa: maçaã, irmaã, laã.                              ie: especie, progenie                         ui: fui, cuidar, 
 ua: equador, quatro                                 uin: quinquagesima                           ua: lua, nua, [ilegível] 
  
      Um tritongo é o ajuntamento de tres vogaes que fazem perceber tres sons unidos em 
 uma mesma voz: como verbi gratia fieis, quais, quieterno, [ilegível] etecetera 
70      Há poucos tritongos n’a lingua brasileira, porque para um tritongo é necessario que 
 as tres vogaes sejam pronunciadascom uma mesma voz; sem que seriam ou três syllabas 
 compostas cada uma de uma vogal, ou duas syllabas, compostas, uma de uma vogal, 
  
                                                          D’a pontuação: 
  
      Há varios sinaes proprios à determinar a oração brasileira. 1º a virgula, ( , ) que 
75 serve de separar vários  substantivos,  ou varios adjetivos, ou etecetera que se seguem, ou ainda 
 varios membros d’uma frase: A doçura, a obediencia, a castidade, e a humildade 
 sam virtudes da infancia. Os Romanos, os Gregos, os Persas, os Arabes, fóram  
 grandes devastadores. O nosso Imperador é magnifico, justo, pio, prudente, liber 
 [ilegível]issimo; à todos ouve, attende,e satisfaz, quanto permitte uma sabia economia. 
80 O bom conselho, o discernimento prudente, e util execução, sam  qualidades d’os velhos 
 não velhos por idade, mas por maduro juizo. 
      2º O ponto e virgula, ( ; )  que serve de separar uma frase d’um membro de frase, 
 que lhe dá mais estenção:  O estudo faz os sabios; mas a reflexão, os prudentes. Muitos 
 desejam ser santos; mas tem horror ào exercício d’as virtudes. 
85      3 º Os dois pontos ( : ) indicam que o que se segue é a prova d’o que precede; ou sam 
 palavra d’aquele de quem trata o discurso: Todos os homens devem ter um predomina[nte] 
 cuidado em conseguir a vida eterna; porque diz o evangelho: muitos sam chamados 
 poucos escolhidos. 

 
 
 

      4º O ponto final, ( . ) que serve de determinar o fim d’uma frase: Senhor, mando 
90 à execução o que V-ª Excellencia me ordenou. Este negocio depende de mais tempo, e 
 isso não pude servir a V-ª  Excellencia como desejava. Até sexta feira poderei satisfazer 
 à minha obrigação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do que foi exposto nas seções anteriores, convém ressaltar a 

importância dos estudos filológicos para a construção do que uns preferem 

chamar de sócio-história, outros, história cultural e, ainda outros, história das 

idéias lingüísticas. 

Pelo cerne da filologia stricto sensu, chega-se às primeiras conclusões, com 

base na edição preliminar de dois fólios das cartilhas de Lancaster utilizadas em 

Sergipe do século XIX, de que o material fora elaborado no sentido de fornecer aos 

setores menores da população um nível de aprendizado dogmático, tendo em 
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vista a memorização de regras simples, com base em exemplos da ideologia 

católica e do ideal imperial:  

 
(1) Todos os homens devem ter um predomina[nte] cuidado em conseguir vida eterna (l. 

43/2r.) 

(2) O nosso Imperador é magnifico, justo, pio, prudente (...) (l. 35/2r.) 

 

Logo, observa-se que a filologia, centrando-se no trabalho de edição de 

textos, forneceu informações que podem revelar o caminho histórico e social dos 

documentos, oferecendo informações para devastar os terrenos da história social 

do português no Brasil. 

No que diz respeito às informações relativas a aspectos linguísticos dessas 

duas lições editadas, observa-se que, apesar de o autor da cartilha ressaltar 

aspectos fonológicos sobre as vogais, principalmente no âmbito da abertura 

vocálica, se restringe apenas à escrita, tentando associar a forma de falar e dos 

acentos à grafia de algumas palavras, para utilizá-las por técnicas de 

memorização. O que se pode observar sobre a pontuação é que essa se presta a 

organizar as idéias, logo desempenha um papel fundamental na sintaxe, para, 

desse modo, passar aos alunos a idéia de estruturação textual de maneira simples 

e incipiente, apenas com o propósito de passar parcos conhecimentos à massa 

populacional. 

Em suma, a análise filológica e a editoração de textos são as principais 

ferramentas de que o pesquisador dispõe para reconstituir a história lingüística e 

social do português do Brasil ou, melhor dizendo, do português no Brasil. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABREU, Ricardo Nascimento (2006). Os Oficiais do Exército Brasileiro e a formação da elite 
intelectual sergipana no século XIX (1822-1889). Dissertação de Mestrado. Universidade 
Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 
ALONSO, Ângela (2002). Idéias em movimento: a geração de 1870 na crise do Império. São 
Paulo: Paz e terra. 
 
BASTOS, Maria Helena Camara; FARIA FILHO, Luciano Mendes (1999). A escola elementar 
no século XIX: O método monitorial/mútuo. Passo fundo: Ediupf. 



 
 

244 

BASTOS, Neusa Barbosa; PALMA, Dieli Versaro (2004). História Entrelaçada: a construção 
de gramáticas e o Ensino da Língua Portuguesa no Brasil do século XVI ao XIX. Rio de Janeiro: 
Editora Lucerna. 
 
BASTOS, Neusa Barbosa; PALMA, Dieli Versaro (2006). História Entrelaçada: a construção 
de gramáticas e o ensino da Língua Portuguesa na primeira metade do século XX. Rio de Janeiro: 
Editora Lucerna. 
 
BURKE, Peter (1992). A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP. 
 
BURKE, Peter (1997). A escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. 
São Paulo: Fundação Editora da UNESP.  
 
BURKE, Peter (2000). Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
 
BURKE, Peter (2005). O que é História cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editorial. 
 
BURKE, Peter; PORTER, Roy (1997). História social da linguagem. São Paulo: Fundação 
Editora da UNESP. 
 
BURKE, Peter; PORTER, Roy (1993). Linguagem, indivíduo e sociedade: história social da 
linguagem. São Paulo: UNESP. 
 
FÁVERO, Leonor Lopes; MOLINA, Márcia A. G. (2006). As concepções lingüísticas no século 
XIX: a gramática no Brasil. Rio de Janeiro: Lucerna. 
 
LE GOFF, Jacques (2003). História e memória. Campinas: Editora UNICAMP. 
 
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia (2004). Ensaios para uma Sócio-História do Português 
Brasileiro. São Paulo: Parábola. 
 
NEVES, Maria de Fátima (2003). O Método Lancasteriano e o projeto de formação disciplinar do 
povo (São Paulo, 1808–1889). Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista, Assis.  
 
ORLANDI, Eni Puccinelli (2001). História das idéias lingüísticas: construção do saber 
metalingüístico e constituição da Língua Nacional. Cáceres: UNEMAT Editora.  
 
TELLES, Célia Marques (1998). A crítica textual no Brasil: um esboço historiográfico. 
Estudos lingüísticos e literários, Salvador, n. 21/22, jun./dez., p. 39-58. 
 
VITRAL, Lorenzo (2001). Língua geral versus língua portuguesa: a influência do processo 
civilizatório. In: MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia. (Org.). Para a história do português 
brasileiro. Volume I: primeiros estudos, t. II. São Paulo: Humanitas. p. 303-315. 
 
 
 
 
 



 
 

245 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01 – Fac-símile 1r 
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Figura 02 - Fac-símile 2r




