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RESUMO 
 
 
 
Napoleão Mendes de Almeida, notório gramático brasileiro, foi um defensor 
intransigente da norma culta e do “bom falar”, seguindo a tradição iniciada na Grécia 
e perpetuada pelos romanos e pela gramática de Port Royal, na França, cuja base é 
a lógica e a universalidade da linguagem. Tendo vivido numa época de profundas 
modificações nos estudos linguísticos, com o surgimento e a consolidação da 
linguística como disciplina autônoma graças aos trabalhos de Saussure e os 
estruturalistas, o professor Napoleão se manteve firme em suas posições, pregando 
o ensino de língua latina e da língua portuguesa conjuntamente, usando uma 
gramática para justificar a outra sempre. Com base nessa característica, levantamos 
a hipótese de que, mediante a análise das lições de sua Gramática Latina em que 
ele se alonga mais nas explicações da gramática portuguesa ou que remete à 
Gramática Metódica da Língua Portuguesa, encontram-se os pontos gramaticais 
portugueses mais relevantes ou indispensáveis para o aprendizado do latim, na 
visão do renomado gramático. Com isso, esperamos fornecer subsídio para o 
professor de latim, que, conhecendo quais pontos são mais importantes para o seu 
aluno, poderá deter-se neles e obter sucesso mais facilmente.   
 
Palavras-chave: gramática tradicional, língua latina, ensino 



ABSTRACT 
 
 
Napoleão Mendes de Almeida, Brazilian notable grammarian, was a staunch 
supporter of standard norm and "good talk", following the tradition started in Greece 
and perpetuated by the Romans and the Port-Royal Grammar in France, whose base 
is the logical and universality language. Having lived in a time of profound changes in 
language studies, with the emergence and consolidation of linguistics as an 
autonomous discipline thanks to the work of Saussure and the structuralists, 
Professor Napoleon stood firm in their positions, preaching the teaching of Latin and 
Portuguese jointly, using a grammar to justify another forever. Based on this 
characteristic, we hypothesized that, by analyzing the lessons of his Latin Grammar 
he stretches over the grammar explanations in English or it refers to the Methodical 
Grammar of the Portuguese Language, meet Portuguese grammar points are more 
relevant or indispensable for learning Latin, in view of the renowned grammarian. 
With this, we hope to provide subsidy for the Latin teacher, who, knowing which 
points are most important to his student, be able to stop them and succeed more 
easily. 
 
Keywords: traditional grammar, Latin, teaching 
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INTRODUÇÃO 

Napoleão Mendes de Almeida nasceu em São Paulo, no ano de 1911 e morreu 

na mesma cidade, em 1998. Suas duas gramáticas, a Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa e a Gramática Latina, são editadas até hoje, 60 anos depois do 

lançamento. Napoleão é conhecido por suas posições conservadoras em relação à 

língua, da defesa da norma portuguesa baseada nos grandes escritores (para ele, a 

literatura brasileira morreu com Machado de Assis) e suas críticas ferrenhas e 

intransigentes aos linguistas. Na época em que Napoleão escreveu, os estudos 

gramaticais começavam a deixar de ter um enfoque mormente normativista, 

baseado em Port Royal, e avançavam para o descritivismo linguístico, numa fase de 

transição; posteriormente fixaram-se com o viés estruturalista. (Guimarães, s.d.).   

O estruturalismo, enquanto pensamento linguístico, intensificou-se com o livro 

póstumo de Ferdinand de Saussure, o Curso de Linguística Geral, lançado em 1916. 

Esse livro foi um dos responsáveis pela fundação da Linguística hodierna, 

libertando-a do historicismo em voga no século XIX, além de postulá-la como uma 

disciplina autônoma e independente. O método estruturalista permitia um estudo 

positivista da linguagem humana sem recorrer à historicidade, propondo o conceito 

de valor, o qual podemos definir dizendo que, na língua, os signos não valem por si, 

e sim pelo que eles significam, de acordo com a posição que ocupam e as funções 

que desempenham, não importando o que são materialmente. De uma maneira bem 

geral, o valor de um signo só pode se constituir em oposição a outros signos. (Ilari, 

2005) 

Napoleão Mendes de Almeida, no entanto, não seguia o estruturalismo. Sua 

concepção gramatical é da época da gramática de Port Royal, cujo título original era 

Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens de l'art de parler, 

expliqués d'une manière claire et naturelle, "Gramática geral e razoada contendo os 

fundamentos da arte de falar, explicados de modo claro e natural”, que foi publicada 

em 1660, escrita por Arnauld e Lancelot, e que buscava a universalidade da 

linguagem, por meio do estudo da sintaxe baseada na lógica. Essa tradição da 

gramática formal surgiu na Grécia, e, no início, era apenas parte da filosofia e da 

lógica. A sua separação e o momento histórico em que isso ocorreu (período 

alexandrino, em que havia muitas culturas e línguas em confronto) levou ao 
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normativismo, que prossegue até os dias de hoje, e encontra um correspondente 

forte em Napoleão de Almeida. (Silva, 1996) 

Ao mesmo tempo em que eclodia o estruturalismo e Napoleão trabalhava suas 

Gramáticas, começa-se a democratização da escola, com consequente perda de 

qualidade (Soares, 2004). A disciplina de Língua Portuguesa não foi exceção, o que 

pode ser visto no prefácio à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, em que o 

professor Napoleão lamenta a situação e aponta alguns culpados, entre eles a 

pouca quantidade de aulas de português semanais e a má qualidade dos livros 

didáticos. Ao mesmo tempo, no prefácio da Gramática Latina, ele afirma que um dos 

principais problemas para o ensino de latim é o escasso conhecimento prévio de 

gramática portuguesa dos alunos, gramática aqui entendida no sentido tradicional, 

de metalinguagem ou regras para o uso do idioma. Aí conhecemos uma das ideias 

mais interessantes e pertinentes que ele professa e que até hoje é importante: para 

aprender convenientemente a língua clássica, o aluno precisa entender a gramática 

de seu vernáculo.  

Pelas ideias já expostas, indicamos o objetivo deste trabalho, que é o de 

descobrir quais os pontos gramaticais do português que mais ajudariam no 

aprendizado do latim, os quais poderiam ajudar os professores deste idioma a se 

dedicarem a eles, uma vez que, hoje, os alunos não têm mais o mesmo 

conhecimento de gramática vernácula que tinham na época do professor Napoleão.  

Na presente pesquisa, iniciamos com um levantamento bibliográfico para 

entender melhor o momento histórico em que Napoleão de Almeida viveu, quais as 

teorias que se consolidavam no período e como é a tradição gramatical em que ele 

se apoia. Em seguida, partimos para uma análise do seu método de ensino, implícito 

na Gramática Latina. Verificamos em quais momentos da Gramática Latina ele 

remete à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, seja explicitamente, dizendo 

“verifique este ponto na Gr. Metódica”, indicando o parágrafo ou o capítulo, ou 

implicitamente, quando o texto da Gramática Metódica da Língua Portuguesa é 

enxertado na Gramática Latina.  

Optamos por dividir este trabalho em dois capítulos. No primeiro, abordamos 

sucintamente o contexto histórico do Napoleão, a tradição a que ele dá continuidade, 

as teorias em voga, além de uma breve exposição da estrutura de ambas as 

gramáticas. O segundo é dedicado ao trabalho propriamente dito, ou seja, a análise 

da Gramática Latina e o elencamento dos pontos que são considerados mais 
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importantes.   
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1 REVISÃO BIO-BLIOGRÁFICA 

1.1 Biografia de Napoleão Mendes de Almeida 

Napoleão Mendes de Almeida (1911 – 1998) foi um notável gramático e filólogo 

brasileiro. Autor de cursos de latim e português por correspondência, sua Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa chegou à 46ª edição em 2009, tendo vendido mais 

de meio milhão de exemplares. Também é de sua autoria uma das mais importantes 

gramáticas da língua latina em português, a Gramática Latina.  

Além de toda sua erudição e domínio das gramáticas do Português e do Latim, 

Napoleão também é conhecido por suas posições conservadoras em relação à 

língua, da defesa da norma portuguesa baseada nos grandes escritores (para ele, a 

literatura brasileira morreu com Machado de Assis) e suas críticas ferrenhas e 

intransigentes aos linguistas.  

Ele também tinha uma preocupação especial com o ensino de latim, língua cuja 

gramática ele usa muito para explicar e justificar as lições de português dadas na 

sua Gramática Metódica. O contrário também é visto, sendo a Gramática Metódica 

evocada com muita frequência para explicar os fenômenos do latim na Gramática 

Latina, de sua autoria.  

O professor Napoleão não pode ser julgado nem explicado sem se levar em 

consideração o período em que viveu (século XX), as transformações sociais e 

teóricas acontecidas, assim como a forte tradição em que ele se apoiou. Fazemos, 

pois, um breve retrocesso histórico, para melhor entendermos as posições e 

opiniões de tão renomado gramático. 

 

1.2 Momento Histórico 

A partir da Independência do Brasil (1822), os estudos gramaticais no país 

começam a apontar para o reconhecimento das diferenças entre a língua falada no 

Brasil e a falada em Portugal (Guimarães, s.d.).  Ainda assim, até a década de 1930, 
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persegue-se a tradição positivista e normativista, que teve Júlio Ribeiro e sua 

gramática de 1881 como grandes expoentes. No ensino escolar, a disciplina 

“português”, surgida da união de três disciplinas - retórica, poética e gramática - em 

1871, manteve essa orientação até a década de 40, com ênfase no escrever bem 

baseado em obras canônicas e na correção gramatical (Soares, 2004).  

Entre 1930 e 1960, os estudos gramaticais brasileiros viveram “uma fase 

intermediária entre a abordagem histórico-comparativa da fase antecedente e uma 

vindoura perspectiva estruturalista” (Silva, 2006, p. 8). Nessa época, além do 

abandono gradual do positivismo, houve valorização do registro brasileiro do 

português, aumento da “liberdade lógico-formal do idioma” (Silva, 2006, p. 7) e uma 

pequena mudança de rumos, que assinala a passagem do normativismo para o 

descritivismo gramatical. Além disso, se observa um “relativo antilusitanismo como 

princípio e expressão de um ideário linguístico nacional” (Silva, 2006, p. 8).  Como 

referenciais para essas mudanças, podemos citar os modernistas e suas atitudes em 

prol do idioma nacional e contra o prescritivismo, Said Ali (1861-1953), Sousa da 

Silveira (1883 — 1967) e Mattoso Câmara (1904 — 1970). 

A partir da década de 1950, com a democratização da escola, começa “uma 

reformulação das funções e objetivos dessa instituição, o que acarreta, entre outras, 

alterações nas disciplinas curriculares” (Soares, 2004, p. 166), com um recrutamento 

amplo e, portanto, menos seletivo de professores. A partir daí, texto e gramática 

começaram a ser ensinados de forma articulada, ou seja, “ou estuda-se a gramática 

a partir do texto ou se estuda o texto com os elementos que a gramática oferece” 

(Soares, 2004, p. 167). Para Napoleão, em prefácio escrito para a gramática na 

década de 70, a Gramática Metódica da Língua Portuguesa, o conhecimento da 

gramática traria embutido em si o conhecimento do texto: "Corrigirá um texto não 

quem ‘estudou análise’ - empregando-se a aqui a expressão na acepção costumeira, 

quase materializada - mas quem souber as regras de gramática" (ALMEIDA, 1973, 

p.8).  Segundo Soares (2004), nessa mesma época, os livros didáticos começaram a 

trazer exercícios (antes havia apenas livros de textos e gramática, e formular os 

exercícios era tarefa do professor). No prefácio à Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, o professor Napoleão tece duras críticas aos manuais da época, 

provavelmente aos novos livros didáticos a que Soares se refere. Diz serem 

"prestações de livros seriados e postilas rendilhadas que mal acompanham o 

estudante até o fim do ano letivo" (ALMEIDA, 1973, p.8)  
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Com a ditadura militar, nos anos 70 houve uma nova mudança no currículo de 

português, que passou a se chamar Comunicação e Expressão (Soares, 2004). 

Nessa época, condizente com as posições do governo militar, os conteúdos 

tomaram uma forma mais pragmática, pois a língua “passou a ser considerada um 

instrumento para o desenvolvimento” (Soares, p. 169), este objetivado pelos 

militares. Havia a concepção de língua como comunicação.  Nesse mesmo período, 

começaram os questionamentos - impensáveis até ali - de se era mesmo 

imprescindível ensinar gramática. 

A partir da década de 80, o nome da disciplina voltou a ser Português e, graças à 

influência da linguística, começou-se a enxergar a heterogeneidade linguística nos 

alunos, além de se começar o estudo dos textos (Soares, 2004).  Esse tipo de 

postura contradiz o que o professor Napoleão, refletindo a tradição normativista, 

prega. Para entender tanto o professor quanto a tradição, precisamos nos remeter 

aos primórdios desta, na antiga Grécia, onde foram dados os primeiros passos na 

construção da gramática formal. 

 

1.3 Gramática Tradicional – Origens 

Antes de falarmos de gramática, precisamos delimitar o que tomamos como 

gramática. Junqueira (2003) nos fala de três concepções de gramática: a primeira 

delas é a que o senso comum considera: uma série de normas que regulam como se 

deve falar. Essa concepção considera apenas a língua culta, portanto, uma língua 

única, e variações são consideradas “erros” ou “aberrações”. A segunda concepção 

é a usada pelos gramáticos descritivos, como um conjunto de regras descobertas 

nas variedades de língua que analisam. Aqui, elimina-se o conceito de certo ou 

errado, pois essa concepção trabalha com o plurilinguismo, e todas as regras, desde 

que pertençam a línguas naturais, são gramaticais. A terceira concepção é a 

concepção chomskyana de gramática, que seria um conjunto de regras 

internalizadas de que o falante aprendeu durante a fase de aquisição da língua e de 

que se serve para falar. A concepção de gramática em nosso trabalho utilizada é a 

primeira. 

Uma das primeiras teorias linguísticas ocidentais foi de Platão (428 a.C.-348 
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a.C.), presente em seu diálogo Crátilo, cuja discussão central é a da 

arbitrariedade/naturalidade do signo linguístico e a preocupação com a 

denominação, pois, na visão desse filósofo, "falar correto é denominar corretamente" 

(Silva, 1996, p.15), o pode ter dado origem à predominância das teorias semânticas 

sobre as sintáticas na tradição dos estudos linguísticos ocidentais. Platão também 

distinguiu o substantivo do verbo, abrindo "caminho para uma compreensão analítica 

de estruturação da linguagem como representação do pensamento" (Silva, 1996, 

p.16). Além disso, "são tratadas [no Crátilo] questões linguísticas direcionadas à 

origem da língua; à composição fonética das palavras, bem como suas estruturas 

etimológicas; à relação forma e significado das palavras" (Junqueira, 2003, p.50). O 

diálogo, no entanto, não chega a constituir um compêndio gramatical. 

Os sofistas, contemporâneos de Platão e também de Aristóteles, foram um grupo 

muito grande, pelo que, qualquer resumo sobre eles corre o risco de ser 

generalizador. Além disso, o conhecimento que temos sobre eles nos chegou por 

pequenos fragmentos ou pelos escritos de seus críticos, como Platão e Aristóteles, 

que podem ter distorcido o que aqueles realmente queriam dizer (Neves, 1987). Os 

sofistas tinham preocupação em formar o homem político, e para isso ensinavam 

retórica e técnicas de persuasão. A filosofia sofista não se preocupava com a 

verdade, mas somente com o discurso, que teria um valor absoluto. Graças a esse 

relativismo, havia a impressão de que eles possuíam uma “ciência universal”, isto é, 

podiam falar com autoridade sobre todos os assuntos, graças ao poder da retórica. 

Apesar desse poder delegado à palavra, os sofistas não a enxergavam como signo, 

e nem viram na linguagem a sua função representativa. A preocupação deles com a 

retórica e, em consequência, com a “arte de bem falar”, os fez buscar a correção da 

linguagem, em busca da qual se fizeram algumas observações gramaticais, como as 

relacionadas ao gênero dos nomes, feitas por Protágoras, que também distinguiu 

certos tipos "de frases, como a imprecação, a interrogação, a resposta e a ordem" 

(Neves, 1987, p.41)  

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) acreditava que era o lógos, isto é, a palavra, o 

som dotado de significado, que distingue o ser humano dos animais, pois nos dá o 

poder de distinguir o bem do mal, o justo do injusto. Também afirmava que as 

palavras não coincidiam biunivocamente com as coisas, isto é, como as coisas 

existem em número infinito, e as palavras, em número finito, resulta que o mesmo 

nome pode se referir a uma diversidade de coisas. Ainda com relação à significação, 
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sua teoria de verdade diferia tanto da de Platão como dos estoicos. Para Aristóteles, 

a verdade não está na palavra isolada, dotada de significado, mas na proposição, 

essa sim, passível de ser analisada em termos de verdade. Desse modo, não temos 

uma teoria relativista como a dos estoicos, em que o discurso seria sempre 

verdadeiro, por ser convencional, nem naturalista como a platônica, em que as 

palavras correspondem exatamente à realidade. Aristóteles criou a classe das 

conjunções, ao lado das classes platônicas dos nomes e dos verbos, além das dez 

categorias aristotélicas, fundamentadas na ideia de que a estrutura da língua 

espelha a estrutura do mundo (Silva, 1996). Segundo Neves (1987), há discussões 

se essas categorias são reflexos da estrutura gramatical do grego ou obedecem a 

critérios puramente lógicos. Ele também se preocupou com a retórica, por isso fez 

algumas observações que poderiam ser chamadas gramaticais, sem, obviamente, 

essa intenção, como, por exemplo, sobre gênero, número, uso de conetivos e 

solecismos. 

O estoicismo, escola filosófica iniciada por volta de 308 a.C. por Zenão de Cítio, 

também se interessou pela questão linguística. Discutindo a origem da linguagem 

(etimologia) e as regularidades da língua (analogia) (Silva, 1996), lançaram as bases 

da gramática tradicional, além de desenvolverem uma teoria sobre significado e 

significante que pode ser considerada predecessora da teoria de significante e 

significado saussureana, com a diferença de que não se mantém na imanência da 

língua, como faz o linguista genebrino, e sim considera, além dos dois conceitos, a 

existência do elemento no mundo real (Neves, 1987).  Seus sucessores, os filólogos 

de Alexandria, "fixaram na tradição gramatical o ‘erro clássico', como batizou John 

Lyons, ao privilegiar a língua escrita dos grandes escritores, em detrimento dos 

outros usos, negativamente avaliados." (Silva, 1996, p.17). Segundo Neves, a 

explicação para essa preferência pode ser dada pelo momento cultural em que 

viviam, em que havia línguas e culturas em confronto, o que motivou o cuidado 

excessivo com a língua e a cultura consideradas mais nobres (apud SILVA, 1996). 

O primeiro a descrever uma língua no Ocidente, foi Dionísio da Trácia (170 – 90 

a.C.), que “define a gramática como ‘a arte de escrever’ (arte no sentido de ‘conjunto 

de preceitos necessários à execução de uma determinada atividade’)" (SILVA, 1996, 

p.18). Ele nos deixou um breve e metódico manual de gramática, em que trata de 

fonética e de morfologia, não sobrando espaço para a sintaxe.  

Apolônio Díscolo (século II d.C.) e seu filho Herodiano, representando o cume do 
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saber gramatical antigo, trabalhavam com a gramática sob uma perspectiva filosófica 

(Neves, 1987). A primeira sintaxe da língua grega foi elaborada por Apolônio que 

incluiu nela diferentes níveis linguísticos – como fonemas, sílabas e palavras, pois 

eram todos considerados elementos que se relacionavam entre si – e “o conjunto de 

regras que regem a sintaxe dos elementos” (Neves apud Junqueira, 2003, p. 53). 

Este estudioso, porém, “não empreendeu a elaboração de uma teoria da linguagem. 

Não foi partidário de nenhuma das correntes que investigavam a origem da 

linguagem e as relações entre esta e pensamento e nem tampouco procurou 

delimitar a natureza da gramática (arte x ciência)” (JUNQUEIRA, 2003, p. 53). Mas, 

apesar dessa inovação, seus escritos não foram utilizados diretamente na Idade 

Média, pois o grego ficou praticamente desconhecido na Europa da época, e a sua 

doutrina foi conhecida somente por intermédio de Prisciano, gramático latino que 

trabalhou com base em Apolônio. 

Em Roma, podemos citar Varrão (116 a.C. — 27 a.C.), responsável pela 

aplicação da gramática construída pelos gregos ao latim (Silva, 1996). Foi discípulo 

de Crates de Malos, pertencente à escola alexandrina. Sua gramática toma como 

base o latim padrão, hoje chamado de latim clássico.  

Donato (séc. IV) foi um gramático latino de tamanha importância que sua obra, 

Ars Donati, se impôs como texto base da educação gramatical latina, o que não 

havia até então, pois cada professor elaborava seu próprio manual (Junqueira, 

2003). Uma das inovações dele foi o estudo das oito partes da oração: o nome 

substantivo, o pronome, o verbo, o advérbio, o particípio, a conjunção, a preposição 

e a interjeição.  

Outro importante gramático antigo foi Prisciano (séc. V), que, além de se basear 

em Donato, foi o primeiro desde Varrão a consultar as novas obras gregas – como 

Apolônio Díscolo, por exemplo. À semelhança deste, tratou de sintaxe, a 

organização das palavras na oração. Seu tratado gramatical não é uma ars com fins 

didáticos, mas institutiones com fins doutrinários. Apesar de sua doutrina ser muito 

semelhante à de Donato, sua importância começa a ser sentida no século XI, já na 

Idade Média, onde reflexões a seu respeito serviram de base para os estudos dos 

modistas. 

Na longa e diversa Idade Média, podem-se observar mormente duas posturas 

diante do estudo da linguagem: continuidade ao estudo do latim, finalidade para a 

qual os autores preferidos eram Donato e Prisciano, e princípio das observações das 
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línguas ditas vulgares, principalmente as neolatinas (Silva, 1996).  Ao mesmo tempo, 

as gramáticas começaram a ser usadas com intenções didáticas, porque o latim 

precisava ser ensinado, uma vez que não era mais uma língua usada por alguma 

comunidade.  

Posteriormente, no século XVII, Idade da Razão, surge a gramática de Port- 

Royal, cujo título original era Grammaire générale et raisonnée contenant les 

fondemens de l'art de parler, expliqués d'une manière claire et naturelle, "Gramática 

geral e razoada contendo os fundamentos da arte de falar, explicados de modo claro 

e natural”, escrita por Arnauld e Lancelot, publicada em 1660, que buscava a 

universalidade da linguagem, por meio do estudo da sintaxe baseada na lógica 

(Silva, 1996).  

Nessa época, seguindo a tradição já estabelecida na Antiguidade, acreditava-se 

que falar bem e pensar bem estavam intimamente relacionados, e um levaria 

imediatamente ao outro, o que, até hoje, persiste nas gramáticas normativas 

tradicionais. 

A gramática de Port-Royal também tinha uma preocupação pedagógica, 

assumindo o ensino de latim como língua estrangeira (as comparações de ordem do 

“universal” da linguagem eram feitas entre o latim e o francês).  

 

1.4 Estruturalismo 

A primeira teoria linguística que se intitulou como tal foi o Estruturalismo 

Saussureano. Seu início data de 1916, quando foi editado o Curso de Linguística 

Geral, contendo as ideias de Saussure, linguista genebrino (Ilari, 2005). O livro não 

foi escrito por ele, falecido em 1913, mas por dois de seus alunos, Charles Bally e 

Albert Sechehaye, baseados em anotações que eles mesmos tinham feito das aulas. 

O Curso serviu de base para a criação do Estruturalismo, que utilizava o 

pensamento saussureano em diversas outras áreas de disciplinas humanas, além da 

Linguística. Esse livro foi um dos responsáveis pela criação da Linguística moderna, 

libertando-a do historicismo em voga no século XIX, além de postulá-la como uma 

disciplina autônoma, independente e formada por quatro níveis de análise: 

morfologia, fonologia, sintaxe e semântica.  
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O estruturalismo inspirado em semiologia foi o modo que Saussure encontrou de 

criar uma Linguística positivista, pois o molde de ciência em voga na época era o 

positivista, e a linguística, para se firmar como ciência, precisava seguir os moldes 

de ciência da época. Para isso, Saussure separa a linguagem humana em langue 

(língua) e parole (fala). Langue é o sistema abstrato que conteria regras para gerar 

todas as formas de parole - manifestação concreta, empírica, verificável - existentes. 

Como a parole é caótica e imprevisível, portanto impossível de ser sistematizada e 

de ser objeto de uma pesquisa positivista, ele escolhe a langue como objeto da 

linguística, e relegando a parole a segundo plano, afirmando: "Pode-se, a rigor, 

conservar o nome Linguística para cada uma dessas disciplinas e falar de uma 

linguística da fala. Será, porém, necessário não confundi-la com a Linguística 

propriamente dita, aquela cujo único objeto é a língua" (SAUSSURE, 2000, p.28) 

O modelo de ciência dominante no século XIX foi o positivismo, e, até o 

surgimento de Saussure, não se imaginava outro modo de se estudar de maneira 

positivista a língua além do historicismo. O linguista genebrino rompeu com os 

historicistas, propondo a sincronia e a diacronia, isto é, dizendo que há dois vieses 

possíveis no estudo da língua: ou se estuda a historicidade, tentando entender como 

a língua se desenvolveu ao longo do tempo (diacronia), ou se estuda a forma como 

a língua se apresenta em dado momento do tempo (sincronia). 

Napoleão não entra em nenhum dos dois polos (historicista ou estruturalista), 

mas segue a tradição normativista de Port-Royal e a deixa explícita em sua 

gramática. Alguns pronunciamentos feitos por ele podem comprovar isto, como sua 

afirmação sobre a universalidade das classes gramaticais: 

 

A gramática, no que diz respeito à função da palavra, é 

internacional. O que é sujeito em português é sujeito em chinês; o 

que é objeto direto em nosso idioma é objeto direto em qualquer 

outro, e o mesmo se diga de todas as funções sintáticas e de todas 

as classes de palavras. (ALMEIDA apud BAGNO, 2007, p.81) 

 

Além disso, Napoleão mostra preocupação pedagógica e normativa. Seu grande 

interesse é ensinar o estudante a “falar bonito”. Além disso, ele relaciona linguagem 

e classe social, como na seguinte passagem: 



16 

 

Os delinquentes da língua portuguesa fazem do princípio histórico 

“quem faz a língua é o povo” verdadeiro moto para justificar o 

desprezo de seu estudo, de sua gramática, de seu vocabulário, 

esquecidos de que a falta de escola é que ocasiona a transformação, 

a deterioração, o apodrecimento de uma língua. Cozinheiras, babás, 

engraxates, trombadinhas, vagabundos, criminosos é que devem 

figurar, segundo esses derrotistas, como verdadeiros mestres de 

nossa sintaxe e legítimos defensores do nosso vocabulário. 

(ALMEIDA apud BAGNO, 2007, p.79) 

 

Seguindo a tradição, sua gramática dá maior importância à língua escrita: “[...] 

estas lições [...] têm por fim exclusivo ensinar a falar e, principalmente, a escrever 

corretamente a língua portuguesa”. (ALMEIDA, 1973, p. 70) 

 

Ainda mantendo esse ponto de vista, Napoleão Mendes de Almeida não aceita a 

linguística, em que se inclui o estruturalismo, muito criticado por ele em passagens 

como a seguinte: 

A linguística não estuda idioma nem gramática nenhuma, a 

linguística estuda a fala, explica fatos naturais de articulação, de 

formas de expressão oral do ser humano; como estudo da estrutura 

das línguas em geral, não vai além da fonética. [...] É um dos 

grandes enganos de certas faculdades de letras fazer alunos 

acreditar que estão a aprender a língua de sua terra com 

explanações de estrutura da fala do homem (ALMEIDA apud 

BAGNO, 2007, p.78). 

Napoleão manteve-se fiel às suas crenças até sua morte, em 1998. 

A didática de Napoleão no ensino das gramáticas do português e do latim 

encontra semelhança de procedimento, tanto em objetivo como nos exercícios, já na 

Gramática da Infância, de 1864, do cônego Joaquim Caetano Fernandes, a qual se 

apresentava como uma gramática normativa com regras “simplificadas” e linguagem 

apropriada para facilitar o entendimento das regras gramaticais pelas crianças. Essa 

gramática,  
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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. (MOLINA, 2010, p.347) 

 

O patriotismo, outro elemento presente na concepção linguística de Napoleão, é 

tomado inclusive como causa e estímulo para o aprendizado da gramática: "A língua 

é a mais viva expressão de nacionalidade. Saber escrever a própria língua faz parte 

dos deveres cívicos" (ALMEIDA, 1973, p.3). Embora o pensamento lembre certo 

comportamento dos primeiros gramáticos portugueses, do século XVI, que 

buscavam instituir uma língua nacional e provar que ela era tão boa quanto a língua 

de cultura, o latim, pode ser explicado pelo patriotismo então em voga (a gramática 

de Napoleão foi escrita na década de 40, época do Estado Novo de Vargas e dos 

regimes fascistas na Europa).  

 

 

1.5 Estrutura das Gramáticas 

Para nossa análise da Gramática Metódica do Português, nos baseamos em boa 

parte nos conceitos e na forma utilizada por Mattos e Silva (1996), que analisou a 

estrutura e o conteúdo da Nova gramática do português contemporâneo, de Cunha e 

Cintra (1985).  

 

A Gramática Metódica da Língua Portuguesa de que nos servimos aqui é a 24ª 

edição, de 1973. Um fato interessante a se notar é a ausência de Índice Geral ou 

Sumário. Esta gramática serve-se somente de um índice analítico, encontrado nas 

suas últimas páginas. Começa com um capítulo intitulado “Linguagem”, em que o 

autor explica uma série de termos relacionados a língua e linguagem como palavra, 

idioma, língua viva, língua morta, extinta, vocábulo, etc. Em seguida, termos 

relacionados a gramática, dando uma breve noção do que o aluno encontrará nas 

páginas seguintes.  
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No capítulo II, intitulado “Fonética”, começa a gramática propriamente dita, uma 

das “grandes partes da gramática” mencionadas anteriormente por ele. Este capítulo 

é uma introdução à fonética, contendo definição de vários termos básicos e inclui 

uma parte sobre o alfabeto. 

 

 Os capítulos seguintes, do III até o VII são subordinados à fonética, apesar de 

este ser dedicado à ortografia, fato que Mattos e Silva também critica na gramática 

por ela analisada:  

 

Surpreende negativamente porque, numa gramática que se 

define como nova, encaixa-se um capítulo sobre ortografia em que 

não se tem mais do que a repetição das regras ortográficas vigentes 

(...). Ora, se se optou por isso por causa da feição pedagógica da 

gramática, poder-se-ia ter esse instrumento para a grafia correta 

como um apêndice à Gramática, mas não no próprio corpo central da 

obra. As convenções ortográficas não deveriam confundir-se com as 

regras gramaticais depreendidas da estrutura de uma língua. 

(MATTOS E SILVA, 1996, p. 59) 

 

Na Gramática Metódica, esse tipo de capítulo se justifica por ela ser uma 

gramática assumidamente tradicional. Nele não se trata sobre regras ortográficas 

mas sobre os seguintes temas: sistemas ortográficos (aí se explicam quais 

convenções uma língua neolatina pode adotar para grafar seus vocábulos), 

notações léxicas (em que se fala sobre acentos e outros diacríticos), partição de 

vocábulos (separação de sílabas), emprego das iniciais maiúsculas e abreviaturas. 

 

Em seguida, começa a maior parte da Gramática Metódica, destinada à 

morfologia, a que são destinados 34 dos seus 68 capítulos. O primeiro deles é uma 

introdução, e seus conceitos são aprofundados no decorrer da gramática. Neste 

capítulo introdutório são elencadas as classes de palavras, a saber: substantivo, 

artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 

interjeição, taxionomia já encontrada em João de Barros (Silva, 1996). À maneira de 
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Mattos e Silva, fizemos uma breve análise dos critérios que ele usa para definir as 

categorias morfológicas, concluindo que o predominante é o critério semântico, 

usado para definir substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo e interjeição, portanto, 

seis das dez classes gramaticais elencadas. As demais são definidas por critérios 

funcionais. Para ilustrar ambas as posições, trazemos a definição dada para “artigo”: 

“artigo é a palavra que tem por fim individualizar a coisa” (ALMEIDA, 1973, p. 68), 

que, como vimos, é um critério semântico. Para critério funcional, trazemos a 

definição de preposição: “a esta classe pertencem todas as palavras que servem 

para ligar duas outras” (ALMEIDA, 1973, p. 69). Na página seguinte, as mesmas 

classes morfológicas são divididas em variáveis e invariáveis, segundo a 

possibilidade de se flexionarem ou não. Essa flexão é retomada, oportunamente, na 

ocasião em que cada categoria é explicada mais detalhadamente.  

 

Uma observação interessante a se fazer é a de que, antecedendo os capítulos, a 

parte de predicação do verbo, que explica regência, vem separada da explicação 

sobre verbo (ela antecede o capítulo de pronomes), coerente com a afirmação do 

próprio autor no prefácio: “Como (o aluno) perceberá a diferença entre os pronomes 

o e lhe, se desconhece a diferença entre verbo transitivo direto e verbo transitivo 

indireto?” (ALMEIDA, 1973, p. 9). 

 

Ainda na morfologia, encontramos um capítulo dedicado à “prosódia e grafia de 

certos verbos”. Depois da morfologia, há um capítulo sobre etimologia (o XLIII) que 

trata sobre as modificações por que o latim passou para se tornar português.  

 

O capítulo XLIV abre seção destinada à sintaxe, à qual se dedicam os capítulos 

XLIV a LXV. O primeiro destes capítulos é, como de praxe, uma explanação breve 

do que será pormenorizado posteriormente.   

 

No capítulo LVII, se ensinam as regras de colocação dos pronomes átonos. 

Essas regras são, como é da natureza da gramática e do pensamento do professor 

Napoleão Mendes de Almeida, normas prescritivas de uso do idioma. Outro capítulo 

fortemente normativo é o LIX, sobre Vícios de Linguagem.  

 

No final do capítulo sobre Período, o LX, diz o autor: “O espírito disciplinado e o 
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traquejo literário na leitura dos bons autores dispensam as regras, aliás pouco 

seguras, que se possam dar sobre o assunto.” (ALMEIDA, 1973, p. 486) E fornece 

uma pequena lista de autores que, para ele, são “recomendáveis pela harmonia e 

concatenação das orações, bem como pelo conhecimento de vasto e erudito 

vocabulário” (id. ib.) 

 

O capítulo seguinte, o LXI, trata sobre um assunto delicado e controverso nas 

gramáticas normativas portuguesas, o infinitivo pessoal e impessoal, e sobre quando 

usar cada um deles.  

 

O último capítulo da gramática sobre sintaxe é o dedicado à pontuação. Os 

estudiosos criticam essa postura, como já anteriormente visto, pois pontuação faz 

parte da ortografia, mas, pensamos, como se trata de uma gramática tradicional, 

sem objetivo de ser uma “nova gramática”, e com vistas a ensinar “principalmente, a 

escrever corretamente a língua portuguesa”. (ALMEIDA, 1973, p. 70). Como 

esperado, o capítulo é fortemente normativista.  

 

 A próxima parte da gramática é um pequeno apêndice literário, que abrange dois 

capítulos curtos. O primeiro intitula-se “Apêndice Literário” e é uma breve introdução 

à literatura, com a explanação de alguns conceitos básicos. O seguinte é sobre 

versificação e contém noções sobre essa arte.  

 

Finalizando a gramática, há uma extensa lista de exercícios (mais de trinta 

páginas) para o aluno exercitar os conhecimentos adquiridos. Por último, 

encontramos o índice analítico, que se propõe a tornar mais amigável a consulta à 

gramática. 

 

Agora, analisemos a Gramática Latina, cuja edição que temos em mãos é a 29ª, 

de 2000. 

 

Ao contrário da Gramática Metódica, dividida em capítulos, esta se divide em 

lições, muito mais curtas que os capítulos. Para fins de comparação, enquanto a 

Metódica contém 67 capítulos dividindo 543 páginas, a Latina tem 104 lições em 495 

páginas (excluímos dessa contagem as páginas dedicadas ao índice remissivo e aos 
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exercícios). Tanto as lições como os capítulos são divididos em parágrafos, que 

facilitam a localização de tópicos pelo aluno, nas ocasiões em que o autor sugere a 

consulta de alguma outra parte da gramática a fim de aprofundar o estudo.  

 

O parágrafo que abre a primeira lição traz uma breve sinopse do que será tratado 

nas quatro lições seguintes, que visam explicar os casos latinos. Nessas lições se 

trata, majoritariamente, do funcionamento dos pontos gramaticais em português, 

finalizadas com um pequeno parágrafo sobre o latim. 

  

As lições seguem uma ordem muito mais didática que a da Gramática Metódica, 

pois morfologia, sintaxe e fonética aqui se mesclam e são aprofundadas em conjunto 

essa particularidade possivelmente se deve a características próprias do latim, uma 

língua de caso em que a morfologia importa para explicitar a função sintática que os 

nomes exercem na frase. Na Metódica cada uma delas é esmiuçada 

separadamente, pois se pressupõe que o aluno tenha prévio conhecimento da 

língua. Essa mistura encontrada na Gramática Latina dificulta a separação 

morfologia VS. Sintaxe, mas a fonética pode ser separada e ocupa cerca de três 

lições. Constatamos, por esse pouco espaço reservado à fonética, que a pronúncia 

tem menos importância e achamos oportuno retomar o que o professor diz no seu 

prefácio: “(...) nossos pirralhos passaram a ser torturados por ex-alunos 

universitários que de faculdades de filosofia saíam cientes de latim mas inscientes 

de didática (...) passavam a ensinar tal pronúncia [a reconstituída] e se esqueciam 

de ensinar latim.” (ALMEIDA, 2000, p. 11) 

 

Excetuando-se essa mescla das três áreas da gramática, as lições seguem a 

mesma lógica dos capítulos: breve introdução ao tema, com exposição dos 

conceitos e, se necessário, revisão do que já foi aprendido sobre o tema. Em 

seguida, encontramos as explicações detalhadas. E, para finalizar, exercícios de 

fixação que envolvem repetição/paráfrase do conteúdo dado. Na Gramática Latina 

ainda há exercícios de tradução e análise.  

 

A Gramática Latina termina com textos literários, os quais são usados para dar os 

últimos conceitos, mais avançados.  
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Finalizado o conteúdo, encontramos o índice alfabético e analítico (igual ao da 

Gramática Metódica), além de comentários de professores e admiradores da obra do 

professor Napoleão.  
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2 ANÁLISES 

Napoleão Mendes de Almeida, já o dissemos, notório gramático brasileiro do 

século XX, foi um fervoroso defensor do ensino do latim. Seu método está encerrado 

em sua Gramática Latina, que, no ano de 2011, chegou à sua 30ª edição. As lições 

surpreendem pela simplicidade, clareza e são muito didáticas. Observadas com mais 

cuidado, revelam íntima ligação com outra gramática de sucesso, a Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa, do mesmo autor. As lições da Gramática Latina se 

apoiam quase totalmente no conhecimento de gramática portuguesa. Isso nos leva a 

crer que, para o autor, grande parte do mérito do aprendizado efetivado por elas se 

deve a essa ponte com o conhecimento da gramática da língua portuguesa. Assim, 

buscamos apreender quais os pontos gramaticais portugueses são, para o professor 

Napoleão Mendes de Almeida, mais importantes para o aprendizado do latim.  

Primeiramente, porém, precisamos compreender como ele concebe o ensino do 

latim para, em seguida, passarmos à análise de suas duas gramáticas e das 

relações estabelecidas entre elas.   

Napoleão nos fala de três “grandes partes da gramática” (1973, p. 13): Fonética, 

Morfologia e Sintaxe. Na Gramática Metódica percebemos essa divisão muito 

marcada, em blocos: das 575 páginas da 24ª edição, 52 são destinadas à fonética, 

296 à morfologia e 165 à sintaxe. Por essa contagem, é visível que a maior parte da 

gramática é dedicada à morfologia, e que a parte de fonética é bastante pequena se 

comparada às outras duas.  

Ao contrário da Gramática Metódica, em que os três ramos da gramática 

aparecem bem separados, na Latina não há uma separação ou indicação do que é 

morfologia, sintaxe ou fonética.  Arriscamo-nos a dizer que os dois primeiros pontos 

(sintaxe e morfologia) são mais ou menos equivalentes em termos de quantidade, e 

por detrás dessa aparente igualdade, pode-se afirmar que está o fato de que um e 

outro são igualmente importantes para o perfeito entendimento dos textos latinos. 

Alguns pontos gramaticais podem pertencer tanto à sintaxe quanto à morfologia, e, e 

quando do aparecimento destes itens, o professor Napoleão remete a dois pontos 

diferentes da Gramática Metódica, um relacionado à morfologia e outro à sintaxe. 

Para ilustrar, trazemos uma nota anexa à lição 77, sobre consecutio temporum: 
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Suponho que o aluno, a esta altura do estudo de latim, esteja 

bem adiantado também em português, no estudo do PERÍODO 

GRAMATICAL e, pois, conheça o que é uma subordinada e quais as 

suas espécies. Caso disso não tenha conhecimento, estude, quanto 

antes, na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, todo o cap. 

XXXVIII (§556...) e, principalmente, o cap. LX (do § 887 em diante).  

(ALMEIDA, 2000, p.335) 

 

Consultando a Gramática Metódica, podemos ver que o cap. XXXVIII trata de 

conjunções e se localiza na parte da morfologia. Já o capítulo LX faz parte da 

sintaxe: é sobre período, e nele são classificados os tipos de orações, incluindo as 

subordinadas, conhecimento indispensável para o entendimento do consecutio 

temporum.  

Lendo as gramáticas, podemos ver uma gramática remetendo à outra o tempo 

todo, por meio de indicações como “V. Gr. Metódica, §573” (ALMEIDA, 2000, p.376). 

Além dessas recomendações de consulta à outra gramática, encontramos no corpo 

de uma gramática explicações da gramática da outra língua. A gramática do 

português, ao servir-se desse recurso, o faz em passagens muito curtas, sem 

detalhar muito, mas, na latina, se discorre longamente sobre os pontos gramaticais 

portugueses, de modo a relembrar (ou a ensinar, caso o aluno não tenha 

conhecimento) esses pontos. E, conforme o conteúdo avança, as explanações sobre 

os pontos gramaticais portugueses vão-se reduzindo, porque se pressupõe que o 

aluno já saiba bastante de português. Lembramos o exemplo já trazido por nós, 

encontrado em nota à lição de consecutio temporum: “Suponho que o aluno, a esta 

altura do estudo de latim, esteja bem adiantado também em português”. Ainda 

assim, indica-se onde esse assunto pode ser encontrado na Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa, para o aluno poder consultá-la facilmente. 

Vejamos dois casos, a título de exemplo. Na gramática portuguesa, o §694, 

subordinado à parte de Adjuntos adnominais, que abrange do §691 ao §694, é 

destinado ao “dativo de interesse latino”: "O objeto indireto constituído de pronome 

oblíquo e correspondente ao dativo de interesse latino pode, muitas vezes, exercer a 

função sintática de adjunto adnominal: Não me aperte o braço (Não aperte o meu 

braço)." (ALMEIDA, 1973, p.388) e nada mais se diz a respeito desse tema na 

gramática, nem mesmo uma remissão ao ponto em que isso poderia ser encontrado 
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na Gramática Latina para o aluno que tiver interesse em se aprofundar no assunto 

poder verificar. Já na Gramática Latina, ao tratar do Dativo de interesse, Napoleão o 

faz mais longamente, tomando dois parágrafos (§§ 448-449), e, em nota de rodapé, 

remete o aluno à consulta da “Gr. Metódica, §685.” 

Na gramática do latim, os pontos gramaticais trazem mais explicações sobre o 

funcionamento do ponto gramatical em português do que propriamente de latim, 

como, por exemplo, na lição 16, sobre voz passiva – agente da passiva da gramática 

latina, onde se lê:  

 

Vimos, na lição I, § 2. que o sujeito de um verbo é aquilo que 

pratica a ação expressa pelo verbo. Na oração "O menino quebrou o 

brinquedo”, menino é sujeito do verbo quebrar, porque é ele quem 

pratica a ação de quebrar. Pois bem, quando o sujeito pratica a ação, 

isto é, quando age, o verbo está na voz ativa.  

Quando, então, um verbo está na voz ativa? — Um verbo está na 

voz ativa quando o sujeito pratica a ação do verbo.  

90 — Vejamos agora o caso em que o sujeito, em vez de praticar, 

recebe a ação do verbo. Na oração "O menino foi castigado pelo 

professor-, qual é o sujeito? Descobre-se se fazendo a pergunta que 

já sabemos: “Quem foi castigado pelo professor?”— O menino. O 

sujeito, portanto, é menino.  

Agora eu pergunto: O menino praticou ou recebeu a ação de 

castigar? Naturalmente que recebeu, porque quem praticou a ação 

de castigar foi o professor.  

Estamos, dessa forma, vendo um caso em que o sujeito recebe, 

sofre a ação em vez de praticar. Pois bem, quando o sujeito recebe, 

sofre a ação do verbo, o verbo está na voz passiva.  

91 — Como se analisa o complemento "pelo professor" na oração 

que acabamos de ver — "O menino foi castigado pelo professor"? 

Chama-se agente da passiva. Agente da passiva é, portanto, o 

complemento que nas orações passivas pratica a ação.  
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92 — O sujeito da oração passiva vai para o nominativo. O verbo 

coloca-se em forma especial para indicar passividade (o que iremos 

estudar na L. 17), e o agente da passiva como se traduz? Coloca-se 

no ablativo. (ALMEIDA, 2000, p.59) 

 

Em seguida, explica-se o comportamento do agente da passiva latino em cerca 

de três parágrafos mais curtos.  

Essa diferença talvez ocorra por conta da concepção de que o português é 

instrumento do ensino do latim, ou dito de outro modo, o conhecimento do latim não 

é obrigatório para se aprender português – pois há professores excelentes de língua 

portuguesa que ignoram o latim –, mas, para aprender latim, o português (ou uma 

metalinguagem gramatical em língua portuguesa) é fundamental. Por isso, o 

professor Napoleão alonga-se nas explicações dadas na própria gramática, além 

das referências diretas à Gramática Metódica da Língua Portuguesa.   

Com tais conceitos em mente, podemos discorrer sobre o método de ensino do 

latim utilizado pelo professor Napoleão. 

Fernandes (2010) afirma que Napoleão Mendes de Almeida, em sua Gramática 

Latina, segue os princípios do método de ensino denominado AGT, “abordagem da 

gramática e da tradução”, calcada nos seguintes princípios: “(a) memorização prévia 

de uma lista de palavras, (b) conhecimento das regras necessárias para juntar essas 

palavras em frases e (c) exercícios de tradução e versão (tema)” (LEFFA apud 

FERNANDES, 2010, p.57). Acrescenta ainda que, nesse método, a pronúncia e a 

entonação têm pouca importância, o que explica porque a fonética, na Gramática 

Latina, é muito reduzida: das 104 lições da obra, três são dedicadas a esse tema e 

têm por fim ensinar a correta pronúncia dos vocábulos latinos, como o valor das 

letras do alfabeto e a correta acentuação. A esse respeito, encontramos, no prefácio 

desta mesma gramática, também uma afirmação do próprio professor Napoleão, já 

mencionada anteriormente: “(...) ex-alunos universitários que de faculdades de 

filosofia saíam cientes de latim mas inscientes de didática (...) passavam a ensinar 

tal pronúncia [a reconstituída] e se esqueciam de ensinar latim.” (ALMEIDA, 2000, p. 

11). 

 

Encontramos, ainda na Gramática Latina, comparações entre a gramática do 
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português e a do latim. Assim, o professor diz “como o aluno já deve saber, no 

português esse ponto se comporta desta maneira. Pois bem. No latim é parecido...” 

Segundo Fernandes (2010), essa é outra característica da AGT:  

 

Podemos afirmar que, no ensino do latim, a língua materna não 

tem somente um papel de mediadora da aprendizagem da língua 

estrangeira. Alguns dos autores acreditam que os conhecimentos 

adquiridos no estudo desta língua trarão benefícios e proporcionarão 

ao aluno um conhecimento mais aprofundado de sua própria língua. 

Conforme já informamos, estas ideias são características da AGT, 

abordagem na qual se baseiam quase todos os manuais analisados. 

Além disso, em todos os manuais há pontos da gramática do latim 

que são ensinados através da comparação com a língua materna do 

aluno, o que confirma a afirmação de Schäffer (2000) de que a língua 

materna fundamenta a experiência do aprendiz com outras línguas. 

(FERNANDES, 2010, p.200) 

A esse respeito, Soares (2004) nos conta que Luiz Antonio Verney, elaborador do 

programa de estudos que Portugal adotou após a expulsão dos jesuítas motivada 

pelas reformas pombalinas, no século XVIII, propunha que a gramática latina deveria 

ser ensinada após a portuguesa, por meio de comparação e contraste com esta. 

Encontramos na Gramática Metódica da Língua Portuguesa alguns resquícios 

desse método, embora eles sejam menos marcados e frequentes, como por 

exemplo, na passagem em que Napoleão explica o poder que a ordem das palavras 

tem em português recorrendo a um parágrafo de explicação de como funciona a 

ordem das palavras em latim: 

 

A colocação dos termos foi um dos recursos neolatinos para 

suprir a perda dos casos latinos. Em latim tanto podemos dizer 

‘Paulus Petrum amat’ quanto ‘Petrum Paulus amat’, ‘Paulus amat 

Petrum’, ‘Petrum amat Paulus’, ‘Amat Paulus Petrum’, ‘Amat Petrum 

Paulus’ - que o sentido será sempre o mesmo, dado o caso em que 

estão os nomes, ao passo que, em português (a não ser que 

preposicionemos o objeto - § 683, l), tão somente desta maneira 

podemos dizer: ‘Paulo ama Pedro’. (ALMEIDA, 1973, p.421) 
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 Por essa explicação, fica claro para o aluno que a ordem das palavras ser 

significativa (isto é, alterando-se a ordem das palavras altera-se o significado às 

vezes profundamente) não é óbvio e natural, mas uma propriedade da língua 

portuguesa que fica evidente na comparação com a latina. Já o fato de que o 

português é obrigatório para aprender latim, podemos ver no detalhamento que ele 

dá dos princípios básicos de gramática portuguesa, principalmente nas primeiras 

lições, fundamentais no sentido de dar uma base para todo o conhecimento 

posterior que virá a ser adquirido.  Diz o professor Napoleão na abertura da primeira 

lição, que trata de nominativo, “Peço ao aluno a máxima atenção para as quatro 

primeiras lições. Quem não as estudar convenientemente jamais poderá 

compreender o mecanismo do latim” (ALMEIDA, 2000, p. 13). Em seguida, ele utiliza 

duas páginas explicando como funciona o sujeito das orações portuguesas para, só 

então, em quatro parágrafos curtos, falar do nominativo latino. Na lição 3, que trata 

do caso dativo, isso se repete com mais força ainda. Diz ele, “O aluno jamais poderá 

compreender o que vem a ser em latim o caso dativo, se não tiver perfeita 

compreensão do que é objeto indireto em português” (ALMEIDA, 2000, p. 18). A 

lição dois e a quatro, que tratam, respectivamente, de vocativo e genitivo e ablativo e 

acusativo, são mais breves mas seguem a mesma lógica, de bastantes explicações 

sobre o ponto gramatical português e uma breve noção do ponto latino.  

 

ANÁLISES 

 

Passemos, agora, às análises da Gramática Latina, buscando os pontos 

gramaticais em que o professor Napoleão se detém mais a explicar o conteúdo da 

gramática portuguesa, pois devem ser estes os pontos que ele crê serem os mais 

importantes para o aprendizado do latim.  

 

Nominativo 

A primeira lição da Gramática Latina é sobre o caso nominativo, que equivale ao 

sujeito português. O professor Napoleão começa a lição explicando o que é sujeito, 

valendo-se do conceito de verbo: “Sabemos ser verbo toda a palavra que indica 

ação.” (ALMEIDA, 2000, p. 13), com o qual pode definir sujeito: “essa pessoa ou 

coisa que praticou a ação de quebrar é em gramática chamada sujeito (ou agente) 
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da ação verbal” (id. ib.). Se analisarmos como este ponto aparece na Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa perceberemos, no §298, a mesma explicação com, 

inclusive, as mesmas palavras.  

Em seguida, a Gramática Latina traz um parágrafo que ensina uma maneira 

prática de descobrir o sujeito de uma oração. Parágrafo este que pode ser 

encontrado idêntico na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, até com os 

mesmos exemplos. Assim, constatamos que o professor Napoleão crê ser esse 

ponto muito importante, tanto que a consulta à Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa não é sugerida, mas imposta pois o trecho é repetido na Gramática 

Latina. 

 

Vocativo 

O segundo ponto gramatical que aparece na Gramática Latina é sobre vocativo 

(§§ 8-10), que pode ser encontrado também nos parágrafos 701-703 da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa. A leitura de ambos nos mostra que são iguais, 

excetuando-se algumas palavras que adequam o capítulo ao lugar em que ele se 

insere. A diferença mais sensível está na presença do §704 na Gramática Metódica 

da Língua Portuguesa, que diz: “Pode o vocativo vir acompanhado de um adjunto: 

‘Homem de pouca fé, por que deixou seus filhos sem a luz da ciência? ’” (ALMEIDA, 

1973, p. 393). Na Gramática Latina, a única observação sobre o latim propriamente 

dito é a seguinte: “O caso que em latim indica a função de vocativo chama-se 

vocativo (do latim vocare = chamar)” (ALMEIDA, 2000, p. 16).  

Chamamos a atenção para o final do parágrafo de ambas as gramáticas: 

“vocativo (do latim vocare = chamar)”. (id. ib.) Assim, o aluno, conhecendo a 

etimologia da palavra, vai poder relacioná-la melhor com a função que ela 

desempenha. 

 

Genitivo 

Na segunda lição da Gramática Latina também se encontram explicações sobre o 

genitivo, nas quais podemos ler:  

 

11— O terceiro elemento que pode aparecer numa oração é o 

adjunto adnominal restritivo (1). (...) 

12 — O aluno deve ter notado que o adjunto adnominal restritivo 
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vem sempre acompanhado da preposição de. Isso não quer dizer 

que a preposição de indique sempre um adjunto adnominal restritivo; 

o que podemos dizer é o seguinte: Nem sempre a preposição de 

indica adjunto adnominal restritivo, mas o adjunto adnominal restritivo 

vem sempre antecedido da preposição de, e quase sempre encerra 

ideia de posse.  

13 O adjunto adnominal restritivo em português corresponde em 

latim ao caso genitivo. (ALMEIDA, 2000, p. 17) 

 

O índice (1) remete a uma nota, aqui reproduzida: 

 

A nomenclatura gramatical brasileira, enquanto especifica os 

diversos adjuntos adverbiais, não faz o mesmo com os adnominais. 

A discriminação do restritivo aqui se impõe, ao mesmo tempo em que 

acompanha o tradicional procedimento da gramática latina. – V. 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa, §692. (ALMEIDA, 2000, 

p. 17) 

 

Na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, no parágrafo indicado (692), 

explica-se o que é adjunto adnominal e, no §693, concluindo o tema, se diz:  

 

Se não devemos confundir adjunto adnominal com predicativo, 

tampouco devemos confundir com complemento nominal: o 

complemento nominal é integrante, é essencial, pertence 

intrinsecamente ao nome; o adjunto adnominal é acessório, não é 

exigido para que se complete o significado do nome. (ALMEIDA, 

1973, p. 388) 

 

Foi dito, na parte de complemento nominal, que este equivalia ao genitivo. Mas, 

na Gramática Latina, afirma-se que genitivo é adjunto adnominal e, na parte de 

adjunto adnominal, se diz que não se deve confundi-lo com o complemento nominal.  

Inclusive, dos três exemplos que ele dá na Gramática Latina, dois são de adjunto 

adnominal e um é de complemento nominal, a saber: 

 

1 – O pelo do camelo é quente.  

2 – Os cultores da filosofia adquirem bela cultura. 
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3 – Vendi a fazenda de vovô.” (ALMEIDA, 2000, p. 17, § 11). 

Os exemplos 1 e 3 são adjuntos adnominais e o exemplo 2 é complemento 

nominal. 

 

Dativo 

A terceira lição da Gramática Latina intitula-se dativo e é importantíssima, como 

diz o professor Napoleão:  

 

Para que o aluno tenha conhecimento completo do assunto, aqui 

vou expor um ponto muito importante da gramática portuguesa, 

ponto que é base para a compreensão do dativo e também do 

acusativo, caso este que iremos estudar logo mais. (ALMEIDA, 2000, 

p. 18, § 15) 

 

E na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, sobre o mesmo tema, se lê: 

 

Necessário se torna, neste ponto da gramática, abrir um 

parêntese para certas questões, cujo conhecimento muito importa 

para a perfeita compreensão da classe de palavras que devemos 

proximamente estudar, o pronome. (...) Esta lição esclarece coisas já 

estudadas e, principalmente, é base indispensável para a 

compreensão de muito importantes assuntos que iremos daqui em 

diante estudar. (...) O aluno deve aplicar ao presente estudo toda a 

atenção. (ALMEIDA, 1973, p. 143) 

 

O ponto em questão é predicação, ensinado da seguinte maneira: subsequente 

aos parágrafos já transcritos, na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, vêm os 

dois parágrafos que também aparecem na lição sobre sujeito da Gramática Latina. 

Em lugar deles, a Gramática Latina traz a seguinte informação: “Sabemos já o que é 

verbo, pela explicação dada no §2, onde vimos que toda ação tem uma causa, isto 

é, um sujeito, um agente.” (ALMEIDA, 2000, p. 18, § 16). 

 

Os parágrafos seguintes são praticamente idênticos, mas apresentam uma 

interessante diferença: a Gramática Latina fala em quatro espécies de verbos de 

predicação incompleta, a saber: transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos 
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direto-indiretos e verbos de ligação, enquanto a Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa diz existirem duas espécies de verbos transitivos, os diretos e os 

indiretos (acrescenta os transitivos direto-indiretos em nota) e apresenta os verbos 

de ligação em parágrafo separado. Além disso, na Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, o §303 acrescenta que “Os verbos transitivos podem ser empregados 

intransitivamente” (ALMEIDA, 1973, p.146) e “Vice-versa, um verbo de predicação 

completa pode ser empregado como verbo de predicação incompleta” (ALMEIDA, 

1973, p.146). Não se encontra afirmação semelhante na Gramática Latina.  

Em seguida, em ambas começa um parágrafo sobre “regência verbal”, cujo início 

é igual nas duas, mas ele se encaminha, em cada uma, na direção mais apropriada 

para as pretensões da gramática.  

 

Ablativo 

A lição 4 da Gramática Latina, destinada ao ablativo, começa com um parágrafo 

introdutório, o §24, seguido pelo §25, que é uma cópia do §695 da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa. 

Nas duas se lê:  

 

Se à oração “Pedro morreu”, de sentido perfeitamente completo, 

pois o verbo é intransitivo e, como tal, nenhum complemento pede, 

acrescentarmos uma circunstância, a de lugar, por exemplo, dizendo: 

“Pedro morreu no rio”, “no rio” constituirá um adjunto adverbial. O 

adjunto adverbial, pois, não é exigido pelo verbo (...) (ALMEIDA, 

1973, p.388) 

 

Depois, cada uma se encaminha de acordo com as suas pretensões e os 

conhecimentos atuais de seu aluno. Em ambas encontramos uma lista com várias 

espécies de adjuntos, embora a lista da Gramática Metódica da Língua Portuguesa 

seja mais extensa sem, no entanto, pretender ser exaustiva.  

 

Flexão 

A lição 5, sobre flexão, começa com o §31, retirado da Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa, onde aparece como §162: "Flexão é a propriedade que têm 
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certas classes de palavras (a dos substantivos, a dos adjetivos a dos pronomes e a 

dos verbos) de sofrer alteração na parte final, isto é, na última sílaba.” (ALMEIDA, 

2000, p.25). Além disso, os dois primeiros parágrafos do §32 da Gramática Latina 

são iguais ao segundo parágrafo do §162 da Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, e lemos o mesmo conceito de palavra invariável. 

 

Voz passiva 

A lição 16 da Gramática Latina, sobre voz passiva, e o capítulo XXIV da 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa são muito semelhantes, mas não 

idênticos como os analisados anteriormente.  

 

Grau dos adjetivos 

Na lição 27 da Gramática Latina, que trata sobre graus dos adjetivos, além de 

transcrever a explicação dada na Gramática Metódica da Língua Portuguesa (o §137 

da Gramática Latina é igual ao §263 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa), 

o professor Napoleão faz remissão ao §262 e ss.. Na Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa a explicação é mais longa e detalhada. 

Na p. 106 há outra remissão à Gramática Metódica da Língua Portuguesa (ao 

§277), que leva a uma confissão: 

 

Não posso deixar de confessar minha contrariedade em assim ter 

explanado a flexão gradual dos adjetivos; tal questão, da maneira por 

que tradicionalmente costuma ser explicada pelos nossos 

gramáticos, não condiz com o estado atual da língua: facilmente se 

poderá observar que, no grau comparativo, nenhuma flexão sofreu o 

adjetivo; a ideia de qualidade foi reforçada mediante acréscimo de 

advérbio e não por meio de desinência especial; não há, 

conseguintemente, flexão. Quer se diga: "Pedro é valente" quer: 

"Pedro é mais valente" quer, ainda: "Pedro é o mais valente" — o 

adjetivo sempre permanece inflexível. Dizendo: "Pedro é bastante 

bom", reforçamos a qualidade do indivíduo Pedro, mas não 

podemos, com rigor, dizer que colocamos o adjetivo bom no grau 

superlativo. Não considerando as formas latinas do comparativo de 

superioridade de bom, mau, grande e pequeno, flexão, 
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verdadeiramente, há apenas no superlativo absoluto sintético, 

mediante as desinências íssimo, limo ou rimo. A incompreensão 

chega a tal ponto que há quem veja “superlativo relativo de 

inferioridade" em "é o menos estudioso de todos". 

O caso foi esclarecido visando a proveito teórico para o aluno, 

pondo-o a par do assunto, para, no caso de vir a estudar línguas 

como o inglês, o alemão, o latim ou o grego, não estar alheio ao fato; 

nessas línguas o adjetivo sofre realmente alteração na desinência de 

acordo com o grau que expressa. (ALMEIDA, 1973, p.135-136) 

 

O §148, da página 109, ensina que “os adjetivos terminados em er, como niger 

têm comparativo regular (...), mas o superlativo é formado mediante o acréscimo de 

rimus ao nominativo masculino” (ALMEIDA, 2000, p. 109) e, em nota, acrescenta: 

“esta é a razão por que o superlativo de certos adjetivos como célebre é celebérrimo 

e não celebríssimo (1)” (ALMEIDA, 2000, p. 109). Esse índice (1) leva a uma 

remissão à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, ao seu §273, nota 3, onde se 

lê a regra para a formação do superlativo dos “adjetivos terminados em ro e re, como 

áspero e livre” (ALMEIDA, 1973, p.133). 

Na p. 114 da Gramática Latina, em outra remissão à Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa, na lição 29, que trata de sintaxe do comparativo e do 

superlativo, lemos: “Como devemos saber (1), pode-se também comparar igualando 

(comparativo de igualdade) e diminuindo (comparativo de inferioridade)” (ALMEIDA, 

2000, p. 114). O índice (1) nos leva ao §264 e ss. da Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, em que se ensina o que é grau comparativo e como ele se forma em 

português. Essa remissão se justifica pelo fato de ser mais detalhada a explicação 

da Gramática Metódica da Língua Portuguesa. 

 

Aposto 

Na lição 32 da Gramática Latina (§178) e no capítulo XLVIII da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa, encontramos as seguintes afirmações sobre 

Aposto: "Podemos definir o aposto: palavra ou frase que explica um ou vários termos 

expressos na oração (...). O aposto, quando vem depois do fundamental, isto é, 

depois da palavra modificada, coloca-se entre vírgulas: 'João, meu aluno, ficou 
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doente'" (ALMEIDA, 1973, p.391). Seguidas por outras explicações mais pertinentes 

a cada gramática: a Gramática Metódica da Língua Portuguesa lista outros tipos de 

aposto e a Gramática Latina discorre sobre a sintaxe do aposto em latim.  

 

Pronomes 

Em se tratando de pronomes, encontramos, nas duas gramáticas, definições 

iguais: “Pronome é a palavra que ou substitui ou pode substituir um substantivo: Ele 

(Pedro) não está – Alguém (que não sabemos quem seja) está em casa.” 

(ALMEIDA, 1973, p. 148). Encontramos, também, a mesma definição de pronome 

pessoal: “Pronome pessoal é o que, ao mesmo tempo em que substitui o nome de 

um ser, põe esse nome em relação com a pessoa gramatical.” (ALMEIDA, 2000, p. 

135, §). 

Na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, esse é o §310 e, na Gramática 

Latina, há uma remissão ao §311 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa, o 

que, caso seja seguida à risca, colocará o §311 logo em seguida à definição de 

pronome pessoal em ambas as gramáticas. O §311, tão importante, é a definição de 

pessoa gramatical, e, obviamente, é imprescindível para o aluno entender o que é 

pronome pessoal.  

Em seguida, encontramos as mesmas definições de pronomes retos e oblíquos, 

seguidas por uma tabela de todos eles (em português). Depois da tabela, a 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa parte para a explicação dos pronomes de 

tratamento e a Gramática Latina começa a falar sobre os pronomes pessoais latinos. 

Na lição sobre os pronomes demonstrativos, encontrada à página 161 da 

Gramática Latina, vemos uma remissão à Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, onde se fala sobre o gênero neutro em português.  

Em se tratando de pronomes relativos, encontramos na Gramática Latina, na 

lição 40: “A explicação e a compreensão desta classe de pronomes exigem perfeito 

conhecimento do assunto em português.” (ALMEIDA, 2000, p. 166). Além disso, o 

§209-2 e o §209-3 da Gramática Latina são iguais aos §§372 e 376 da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa, respectivamente.  

O parágrafo sobre o relativo “cujo” começa igual em ambas as gramáticas mas, 

na Gramática Latina encontra-se uma explicação mais extensa sobre a etimologia de 

cujo, seguida pelo que é o parágrafo seguinte na Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa. Em seguida, os §§209-8 e 209-9 são iguais, respectivamente, aos 
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§§377 e 378 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa. O segundo par, porém 

inclui uma frase na Gramática Latina “O latim exige esse desdobramento, para que 

se possa traduzir o quem, segundo o que ficou esclarecido no n.º7 deste parágrafo.” 

E a Gramática Metódica da Língua Portuguesa traz duas notas a mais (a Gramática 

Latina só tem a segunda nota). 

A lição 41 é sobre pronomes interrogativos e seu parágrafo reservado à definição 

deles (o §212) é idêntico ao §365 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa, 

que tem a mesma função em seu capítulo.  

Na página 177, está a lição sobre pronomes indefinidos, onde há uma remissão 

ao §349 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Encontramos algumas 

diferenças entre as explicações. Na Gramática Latina os pronomes indefinidos são 

divididos em pronomes substantivos e pronomes adjetivos, o que não acontece na 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Na gramática do português há uma lista 

com os pronomes indefinidos portugueses e o resto do capítulo é usado para 

explicá-los um a um.  

 

Preposições 

Encontramos na parte de preposições da Gramática Latina, no §187 da lição 35, 

uma remissão à Gramática Metódica da Língua Portuguesa que leva ao § 547, sobre 

locuções prepositivas.  

 

Locuções adverbiais 

Além disso, nas duas gramáticas se encontra uma lista de locuções adverbiais e 

advérbios latinos usados em português. Na Gramática Latina, ela está na página 

145 §190 e, na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, na 295, §534. 

 

Conjunções 

O §197, situado na lição 37 da Gramática Latina, sobre conjunções, diz o 

seguinte:  

 

O estudo completo das conjunções, tanto em latim quanto em 

português, é muito útil e muito necessário (6), mas iremos limitar-nos, 

por ora, às de uso mais frequente e emprego mais simples 
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(ALMEIDA, 2000, p. 154).   

 

Apesar de essas conjunções serem aprofundadas posteriormente na Gramática 

Latina, a remissão que se faz no índice (6) à Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa leva à parte em que essas conjunções são apresentadas 

“completamente”, e deveriam ser estudas nesse momento do aprendizado. E, além 

da definição, encontramos a classificação das conjunções, dividindo-as em 

coordenativas e subordinativas, seguida de uma explicação do que é período.  

As lições 79 a 91 da Gramática Latina tratam de conjunções subordinativas e 

frequentemente remetem ao capítulo XL da Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, sobre o mesmo tema. 

Este capítulo começa com a afirmação: “as conjunções subordinativas dividem-se 

em dez grupos” (ALMEIDA, 1973, p. 318), e se dedica a explicar separadamente 

cada um dos dez grupos. Por ser um mesmo capítulo contendo todas as conjunções, 

todas seguem o mesmo padrão: definição, explicação, lista das conjunções, alguns 

exemplos e notas com detalhes sobre conjunções que podem apresentar dúvida, 

uso clássico/arcaico ou recomendações de cunho normativo. 

 

Já na Gramática Latina, a separação dos grupos é igual à da Gramática Metódica 

da Língua Portuguesa e, em cada um deles, a definição é bem sucinta (ou nem 

ocorre). As lições se dedicam a explicar o funcionamento do ponto gramatical em 

latim. Para o conhecimento completo do assunto, o aluno deve consultar a 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa nos parágrafos indicados na própria 

lição. 

 

A título de exemplo, trazemos uma breve análise da lição 81, que trata de 

orações subordinadas causais, em que se encontra uma remissão à Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa, na parte de conjunções subordinativas causais em 

português, no §582. Ali, no corpo do texto, vemos, além da definição, somente um 

inventário das conjunções portuguesas que desempenham esse papel. No entanto, 

as notas, em total de seis, são bastante extensas e acrescentam muitas informações 

em tom normativo. Vejamos, a título de exemplo, a nota (6) sobre a conjunção 

“sendo que”: 
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Sendo que é locução conjuntiva causal, equivalente a “uma 

vez que”, “dado que”, “visto que”, “porquanto” etc.: “Sendo que 

você não está bom, desisto da viagem”. 

Sem essa indicação de causa, a expressão não passa de 

mais um caso de abuso do gerúndio: “As frutas estão 

geralmente caras, sendo que as estrangeiras nem se podem 

comprar”. O remédio é simples: por não encerrar ideia 

circunstancial nenhuma – nem de causa, nem de concessão, 

nem de nada – substitua-se o insosso “sendo que” por “e” ou 

por ponto e vírgula: “As frutas estão geralmente caras e as 

estrangeiras nem se podem comprar”.  (ALMEIDA, 1973, 

p.320) 

A importância desta parte da gramática também é salientada na observação (1) 

da Gramática Metódica da Língua Portuguesa: "Toda atenção peço ao aluno; irei ser 

até prolixo na exposição do assunto, mas há disso necessidade, dada a importância 

do caso para muitos problemas da sintaxe." (ALMEIDA, 1973, p. 309) 

 

Conjugação verbal 

Na lição de número 48, sobre conjugação verbal, encontramos novamente 

remissão ao §311 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa que, como vimos, 

explica pessoa gramatical. Em seguida, vêm os §§ 246 (na Gramática Latina) e 413 

(na Gramática Metódica da Língua Portuguesa) que são quase iguais, exceto pelo 

fato de a Gramática Metódica da Língua Portuguesa trazer muitas informações a 

mais intercalando as explicações iguais. Nesse capítulo (o XXVI) da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa não são explicados pessoa, número e voz, esta 

explicada no capítulo XXIV, ao qual a Gramática Latina faz remissão.  

 

Sujeito acusativo 

Na página 251 da Gramática Latina encontramos a lição 58, intitulada 

Particularidades sintáticas da oração ativa, que trata de Sujeito acusativo. Ela 

começa com a seguinte afirmação:  
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Uma das particularidades sintáticas de largo uso em latim é a do 

sujeito acusativo. Poderá estranhar o aluno que um sujeito deva ir 

para o acusativo, mas tal compreenderá, principalmente se 

considerar que também em português se dá esse fenômeno 

gramatical que iremos ver (1). (ALMEIDA, 2000, p.251) 

 

Aí remetendo à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, aos §§652, 925 e 

926. O primeiro deles é sobre “orações infinitivo-latinas” com “sujeito acusativo”, 

explicando como funcionam em português, dizendo: "Outro exemplo de sujeito 

acusativo temos em orações como "Maria deixou-se ficar". Aqui o se é realmente 

sujeito, mas sujeito acusativo, ou seja, sujeito de um infinitivo; tem função 

etimologicamente certa, que não pode ser confundida com a profligada no §406.” 

(ALMEIDA, 1973, p.371) 

Além disso, encontra-se uma explicação bem detalhada, com bastantes 

exemplos, para facilitar o aprendizado ao aluno.  

No próximo parágrafo indicado, o §925, que ele indica por último, o aluno 

encontrará a recomendação de que não se flexione o infinitivo nos casos de sujeito 

acusativo: "Pois bem, quando o infinitivo, juntamente com o seu sujeito (quer 

realmente expresso, quer substituído pelo correspondente pronome oblíquo) 

constituem oração infinitivo-latina, o infinitivo é de preferência empregado na forma 

não flexionada (...)" (ALMEIDA, 1973, p. 496-497) 

O último deles é o §926, sobre como usar o pronome oblíquo no caso em que o 

infinitivo for um verbo pronominal: “Quando, nas orações infinitivo-latinas em que o 

sujeito é expresso por um oblíquo, o infinitivo for constituído de verbo pronominal, 

manda a eufonia que não se expresse o oblíquo do pronominal.” (ALMEIDA, 1973, 

p. 497-498) 

 

Ablativo Absoluto 

Na lição sobre ablativo absoluto da Gramática Latina, a lição 59, encontrada na 

página 256, a explicação começa com a afirmação: “Particularidade não menos 

importante e frequente em textos latinos é a do ablativo absoluto.” (ALMEIDA, 2000, 

p. 256). Nesta lição também se explica brevemente o que é o ablativo absoluto em 
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português e se indica o parágrafo da Gramática Metódica da Língua Portuguesa que 

o aluno deverá consultar, caso deseje aprofundar o assunto.  

Esse é o §698, encontrado na página 391, destinado ao ablativo absoluto, 

chamado pelo Napoleão de “adjunto adverbial absoluto” e a maior parte da 

explicação é concentrada na ordem dos termos:  

 

Tal adjunto adverbial absoluto (chamado em latim ablativo 

absoluto) constitui-se de um substantivo acompanhado de um 

particípio ou de um gerúndio, mas é preciso observar rigorosamente 

o seguinte: A forma nominal do verbo deve vir antes do substantivo. 

Incorreremos em galicismo se invertermos essa ordem. (ALMEIDA, 

1973, p.391) 

 

O outro parágrafo a que se remete é o §943.5 da Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, que trata dos empregos do gerúndio, mas o máximo que ele diz sobre o 

assunto é: “Em orações reduzidas de gerúndio correspondentes ao ablativo absoluto 

latino (§698)”. Como podemos perceber, desta vez, o adjunto adverbial absoluto é 

chamado de “oração reduzida de gerúndio”. Na primeira parte que trouxemos, diz-se 

que o substantivo é acompanhado de particípio ou gerúndio, mas só vemos 

exemplos de particípio e não se mencionam as orações reduzidas.  

O Napoleão ainda insiste na ordem dos termos, para o aluno não incorrer em 

galicismo ou arcaísmo:  

 

Em orações reduzidas de gerúndio é de rigor a posposição do 

sujeito ao gerúndio. Até o século XVI, porém, tal posposição era 

facultativa: "E eles assi jazendo, apareceu-lhe o dito cavalheiro em 

ávito de palmeiro" (em hábito de peregrino) (Crest. Arc., 110). Em 

Camões se lê: — "Prosperamente os ventos assoprando, os 

portugueses...” - em Manuel Bernardes (séc. XVII), encontra-se ainda 

a mesma colocação, que Antônio de Castilho, criticando, tacha de 

galicismo: "Frei Domingos vindo de Tortosa para Valença..." Havia de 

dizer: "Vindo Frei Domingos" etc. Tal construção, acrescenta o 

insigne mestre, "mais soa a francês que a português genuíno, e se 
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deve evitar com grande escrúpulo". Entretanto, diz agora Carlos 

Pereira, mais parece soar a arcaísmo, como dos exemplos citados se 

vê. (ALMEIDA, 1973, p.506-507) 

 

Na Gramática Latina, a explicação do ablativo absoluto é muito semelhante à da 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa, apenas mais sucinta e sem a insistência 

da ordem dos termos, seguida de indicações de como se traduzem essas orações 

para o latim.  

 

Locuções verbais 

Ainda nesta lição, encontramos um parágrafo (o §285) reservado para a 

explicação de como se traduzem as locuções verbais portuguesas com ideia de 

futuro. Neste parágrafo se lê: 

 

Em português, os auxiliares ter e haver, seguidos da preposição 

de e de um infinitivo (tenho de louvar ou hei de louvar, tinha de louvar 

ou havia de louvar etc.) formam locuções verbais, que significam 

resolução ou obrigatoriedade de praticar uma ação. Tais 

circunlóquios implicam sempre ideia de futuro e em latim se 

traduzem pelo particípio futuro seguido do verbo sum, conjugado no 

tempo em que se necessita. (ALMEIDA, 2000, p.257) 

 

E também, aí, há uma remissão à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, ao 

§432, onde encontramos a mesma definição das locuções verbais: “os auxiliares ter 

e haver, seguidos da preposição de e de um infinitivo, formam locuções verbais que 

importa distinguir” (ALMEIDA, 1973, p. 218). Em seguida, há uma distinção entre 

locuções que implicam obrigatoriedade (ter de) e locuções que expressam intenção 

(hei de). O parágrafo é finalizado com muitas notas distinguindo a locução ter de da 

ter que e recomendando que se evite a última forma: 

 

Quando o verbo for intransitivo ou, ainda, quando não houver 

nenhum antecedente, nem expresso nem oculto, será melhor 
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empregar de, porquanto a ideia é sempre de necessidade (...) a 

preposição de em vez do pronome que, ao qual nenhuma função 

caberia na frase (ALMEIDA, 1973, p. 218) 

Verbos defectivos 

Na Gramática Latina, lição 72, encontramos os verbos defectivos. A lição começa 

com a definição de verbos defectivos, seguida de remissão à Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa onde se encontra a definição – igual à da Gramática Latina – e, 

logo abaixo, esta afirmação: “Para o completo estudo dos defectivos, porém, 

importa-nos saber o que são verbos impessoais” (ALMEIDA, 1973, p. 253) E então 

começa o estudo dos verbos impessoais, que aparece na lição seguinte da 

Gramática Latina.  

Depois vem um esquema que resume a classificação dos defectivos e a 

explicação detalhada dos mais importantes um a um. Na Gramática Latina também 

encontramos essa explicação detalhada de defectivos, mas com os verbos latinos. 

 

Verbos impessoais  

A lição 73, sobre verbos impessoais, retoma um tema de que o aluno já deve ter 

conhecimento, principalmente se está seguindo a Gramática Latina desde a primeira 

lição e se consultou a Gramática Metódica da Língua Portuguesa como foi 

recomendado na lição anterior, sobre verbos defectivos. Para explicar os verbos 

defectivos, na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, o professor Napoleão se 

vale da explicação dos impessoais, tema este só tratado na lição seguinte da 

Gramática Latina. Dada esta diferença, entendemos porque as explicações, desde 

as definições, são bem diferentes.  

Na Gramática Metódica da Língua Portuguesa aprendemos um conceito que não 

aparece na Gramática Latina nem sob a forma de observação: os verbos impessoais 

podem ser acidentalmente impessoais ou essencialmente impessoais. A Gramática 

Latina só trabalha com os impessoais essenciais, tanto que o parágrafo a que 

remete é o 482, sobre impessoais essenciais, apesar de os ensinamentos sobre 

verbos impessoais começarem no §480, dois parágrafos antes.  

Na Gramática Latina, fala-se de verbos unipessoais “impessoais ou unipessoais 

que indicam necessidade, utilidade, conveniência” (ALMEIDA, 2000, p.319) sem ter-

se explicado o que isso significa. O conceito será encontrado em nota do §488 da 
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Gramática Metódica da Língua Portuguesa, da seguinte maneira: “Quando os 

defectivos só se conjugam na 3ª pessoa do singular ou do plural, chamam-se 

também unipessoais” (ALMEIDA, 1973, p. 256). 

 

Consecutio Temporum 

Antes mesmo de iniciar a lição 77, no título Consecutio Temporum, encontramos 

o índice que remete à Gramática Metódica da Língua Portuguesa: 

 

Suponho que o aluno, a esta altura do estudo de latim, esteja 

bem adiantado também em português, no estudo do PERÍODO 

GRAMATICAL e, pois, conheça o que é uma subordinada e quais as 

suas espécies. Caso disso não tenha conhecimento, estude, quanto 

antes, na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, todo o cap. 

XXXVIII (§556...) e, principalmente, o cap. LX (do § 887 em diante).  

(ALMEIDA, 2000, p.335) 

 

A primeira das indicações é ao capítulo sobre conjunção. Como já vimos, quando 

analisamos a lição 37, intitulada “principais conjunções e interjeições”, lá se 

encontram, além da definição e classificação delas, uma detalhada explicação sobre 

período e oração, imprescindível para o entendimento do assunto.  

No outro capítulo, que, segundo o autor, é o mais importante (“principalmente o 

capítulo LX”), as orações são classificadas e suas classes são explicadas uma a 

uma.  

 

Discurso Indireto 

A próxima lição, a 78, é sobre discurso indireto. Lá, em meio ao capítulo, 

encontramos uma remissão à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, que diz o 

seguinte: "(...) redigindo “O orador disse que a força da consciência é grande” passa 

a empregar o discurso indireto, a oratio obliqua, porque subordinou a oração 

mediante uma conjunção, que em português geralmente é a integrante que (2).” 

(ALMEIDA, 2000, p.341). Essa remissão é ao §581, sobre conjunções 

subordinativas, onde o aluno aprenderá muitos detalhes sobre a conjunção que.  

No §371, encontramos a seguinte nota, que o próprio professor Napoleão 
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classifica como importante: "4ª IMPORTANTE: Como em português (5), a 

construção da subordinada depende muitas vezes da regência do verbo. Regência 

verbal é um assunto gramatical que em nenhum idioma se fixa em regras; consulte 

sempre um bom dicionário." (ALMEIDA, 2000, p.347) 

O índice (5) nos leva ao §305 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa, em 

que se diz: 

 

Muitos verbos possuem duas ou mais regências, conservando, 

em qualquer delas, o mesmo sentido e correção (...). Outros, 

conforme a regência, têm significado especial (...). 

Nota – É tão importante esta questão de “regência verbal” que 

sobre ela existem dicionários especializados, que só trazem os 

verbos de nosso idioma e a respectiva regência, com exemplos 

elucidativos.  (ALMEIDA, 1973, p.146) 

 

Na lição 79, §372, da Gramática Latina, em vez de frases criadas pelo autor, o 

aluno recebe trechos de autores latinos para traduzir. É interessante anotar isso 

porque ilustra claramente o método usado pelo professor Napoleão. O método 

evolui, começando com frases da autoria do próprio Napoleão que crescem em 

complexidade e tamanho, até chegar a excertos de autores latinos. Os últimos 

trazidos são poetas, como Horácio e Ovídio.  

 

Dativo de Interesse 

Na lição 92 da Gramática Latina, explica-se uma particularidade da língua latina, 

o dativo de interesse, ensinando-se que em português isso também ocorre, fazendo 

uma remissão à Gramática Metódica da Língua Portuguesa, no §685, onde se lê 

“outras vezes o oblíquo, em vez de corresponder a possessivo, corresponde ao 

dativo (dativo de interesse): ‘Não me levem esse livro, porque não é meu’” 

(ALMEIDA, 1973, p. 385), uma explicação brevíssima e que pouco ou nada 

acrescenta à explicação encontrada na Gramática Latina. No §694 também se fala 

de dativo de interesse, mas em uma explicação igualmente breve e lacônica: "O 

objeto indireto constituído de pronome oblíquo e correspondente ao dativo de 

interesse latino pode, muitas vezes, exercer a função sintática de adjunto adnominal: 
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Não me aperte o braço (Não aperte o meu braço)." (ALMEIDA, 1973, p. 388). 

 

Métrica 

Para explicar como funciona a métrica latina, o professor Napoleão a põe em 

contraste com a métrica portuguesa: “Enquanto em português os versos se 

caracterizam pelo número de sílabas e consequente disposição de uma ou de 

algumas sílabas tônicas, (1) em latim, todas as sílabas, uma a uma devem ter justa e 

precisa quantidade” (ALMEIDA, 2000, p. 440), e remete ao §1005 da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa em que explica como isso acontece:  

 

Cadência é o agradável efeito eufônico resultante da disposição 

das sílabas tônicas no verso. Em todos os tipos de versos, há 

acentos que obrigatoriamente devem cair em determinadas sílabas, 

como passaremos a ver. (ALMEIDA, 1973, p. 538) 

 

Complementos Nominais 

A lição 103 da Gramática Latina, que trata de complementos nominais, começa 

como transcrito a seguir: 

 

Como em português e em outros idiomas, nomes há em latim, 

substantivos e adjetivos, de significação incompleta, ou seja, nomes 

que exigem um complemento que lhes inteire o significado: 

Obediência (a alguma coisa), digno (de alguma coisa). Tais 

complementos se chamam complementos nominais, e deles já vimos 

diversos: mais outros iremos agora estudar (1).  (ALMEIDA, 2000, 

p.478, grifo nosso) 

 

Lemos, aí, uma breve definição de complemento nominal, grifada por nós. Em 

seguida, encontramos recomendação de que se consulte a Gramática Metódica da 

Língua Portuguesa no §675 e ss, onde encontramos uma explanação mais 

detalhada sobre “complemento nominal”, além de uma regra sobre a preposição que 

deve reger o complemento nominal em português. 
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O complemento chama-se nominal quando exigido para 

completar a significação de um substantivo, de um adjetivo ou de um 

advérbio que se equipare a substantivo ou a adjetivo para efeito de 

regência. 

 Não somente os verbos podem ser completados em sua 

significação; dos substantivos, dos adjetivos e dos advérbios há 

também os que não têm significação absoluta, necessitando, para 

que sua significação se complete, de um complemento que lhes 

inteire a significação.  

Se, por um lado, há substantivos, adjetivos e advérbios que têm 

significação absoluta, como parede, dedo, vivo, hoje, há, por outro 

lado, os que necessitam de um termo que lhes integre o sentido: 

gosto (a alguma coisa), obediência (a alguma coisa), desejo (de 

alguma coisa), contrariamente (a alguma coisa). O complemento de 

palavras como estas vem a ser o complemento nominal. Exemplos: 

— "Amor à pátria" - "Obediência ao mestre" — "Desejoso de 

aprender" — "Apaixonado pela ciência" — "Desfavoravelmente a 

nós" — "Relativamente à sociedade" - "Chegada ao país" (1) — 

"Vinda do exterior" — "Digno de louvor" —"Contrariamente aos 

interesses" - "Relativamente a todos" - "Gosto à música” (2). 

(ALMEIDA, 2000, p. 380) (ALMEIDA, 1973, p.380) 

 

Em seguida, vemos a classificação dos complementos nominais em genitivo 

objetivo e genitivo subjetivo. Assim, o aluno compreenderá porque algumas vezes a 

preposição de pode ser substituída por a e outras não. 

 

Últimas palavras 

Como verificado no decorrer deste trabalho, Napoleão Mendes de Almeida sustenta 

que conhecimento de gramática portuguesa é indispensável para que se obtenha 

sucesso no aprendizado de língua latina. Coerente com a sua proposta, ele se 

dedica a ensinar, antes de cada ponto gramatical latino, o funcionamento do 

respectivo ponto em português, o que acontece em quase todos os pontos da 
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Gramática Latina. No entanto, como já mencionamos anteriormente, alguns pontos 

são, para ele, mais importantes e são explicados mais detalhadamente que outros. 

Acreditamos serem mais importantes os pontos em que ele copia o texto da 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa e o insere praticamente sem alterações 

na Gramática Latina, os quais se encontram discriminados a seguir: verbo, sujeito, 

vocativo, adjunto adnominal restritivo, predicação, adjunto adverbial, conjunções, 

flexão, graus dos adjetivos, pronomes, pronomes interrogativos e conjugação verbal. 

Como podemos perceber, dos doze temas elencados, sete são destinados à sintaxe, 

isto é, tratam de organização interna à oração, caso dos seis primeiros, ou externa, 

caso das conjunções, que se referem ao modo como as orações se relacionam entre 

si. Restam, portanto, cinco destinadas à morfologia, as quais pertencem, 

majoritariamente, à área de flexão.  

Nesse tipo de apresentação, podemos ver uma herança forte de Port-Royal, quando 

se defendia que poderia encontrar um aspecto comum às línguas de maneira lógica. 

Para isso, dedicavam-se à sintaxe.  

Ainda podemos ver um dos pressupostos da gramática tradicional, que toma a 

sentença como unidade básica de análise da linguagem. Essa posição pode ser 

inferida do fato de que os princípios dos estudos são feitos com frases soltas, de 

autoria do próprio Napoleão para só no final da gramática encontrarmos um texto 

completo para se trabalhar. 

Inclusive, das dez classes gramaticais, seis estão representadas nesse rol de pontos 

importantes: substantivo e adjetivo (flexão de casos: sujeito, vocativo, adjunto 

adnominal restritivo, adjunto adverbial); adjetivo: graus dos adjetivos; conjunções; 

advérbio, adjunto adverbial; verbo, em verbo e conjugação verbal; pronomes, 

pronomes e pronomes interrogativos. 

Além disso, o próprio Napoleão ressalta a importância de algumas lições. Antes da 

primeira lição, lemos: “Peço ao aluno a máxima atenção para as quatro primeiras 

lições. Quem não as estudar convenientemente jamais poderá compreender o 

mecanismo do latim” (ALMEIDA, 2000, p. 13) e, algumas lições depois, “O aluno 

jamais poderá compreender o que vem a ser em latim o caso dativo, se não tiver 
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perfeita compreensão do que é objeto indireto em português” (ALMEIDA, 2000, p. 

18). 

Por último, encontramos à p. 486, em nota, a seguinte observação: 

Obs. Sempre me aborrece ter de expor e explicar fenômenos e nomes que 

fogem da verdadeira substância sintática. Reformam os programas de 

ensino e organizam pontos para concursos professores que parecem querer 

complicar antes que pedir o que é essencial e suficiente, proceder que tem 

sua causa no abandono do latim, que, enquanto mais severo, é muito 

menos complicado na análise; na fuga do latim vejo a explicação da falta de 

harmonia entre os nossos gramáticos em coisas que, em si, nada têm de 

misteriosas: Gramática não é Metafísica. (ALMEIDA, 1973, p. 486, negrito 

nosso) 

 Entendemos aí que o “essencial e suficiente” sejam os pontos já elencados por nós, 

a partir do acima estudado, pois eles descrevem de maneira geral a unidade básica 

de análise da gramática tradicional, ou seja, a oração. Para ele, o aprendizado do 

latim forçaria as pessoas a se deterem no importante, como os pontos que 

elencamos, inclusive em português. 

Lembramos ainda, a esse respeito, a afirmação “asas de um pássaro, o latim e o 

português devem voar juntos: tal é minha convicção (...)” (ALMEIDA, 2000, p.11), 

quer dizer que as duas gramáticas devem ser aprendidas juntas, uma auxiliando e 

dando base pra outra. 
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CONCLUSÃO 

Napoleão Mendes de Almeida viveu numa época em que o latim deixou de ser 

obrigatório, devido ao sucateamento da disciplina e sua consequente perda de 

importância, ocorridos nas décadas anteriores. Esses fatores contribuíram para 

tornar a disciplina de latim de muito difícil apreensão para os alunos. O professor 

Napoleão explica essa dificuldade de maneira simples: ela acontece porque os 

alunos não sabem português. Por isso, ele, na sua Gramática Latina se dedica a 

ensinar português para dar base para o conhecimento do latim que o aluno vai 

adquirindo simultaneamente. 

Para arrolarmos os pontos gramaticais portugueses que ele considera mais 

importantes no ensino do latim a partir de pesquisa na Gramática Latina, fizemos, 

primeiramente, um levantamento bibliográfico para entender mais sobre o momento 

histórico em que Napoleão viveu, quais as teorias que se consolidavam no momento 

e como é a tradição gramatical em que ele se apoia. Em seguida, partimos para uma 

análise do seu método de ensino explicitado na Gramática Latina. Verificamos em 

quais momentos da Gramática Latina ele remete à Gramática Metódica da Língua 

Portuguesa, seja explicitamente, dizendo “verifique este ponto na Gr. Metódica”, 

indicando o parágrafo ou o capítulo ou implicitamente, quando o texto da Gramática 

Metódica da Língua Portuguesa é enxertado na Gramática Latina. 

Partindo do pressuposto de que os pontos em que o texto da Gramática Metódica 

da Língua Portuguesa é enxertado na Gramática Latina são mais importantes para o 

entendimento do latim que aqueles em que simplesmente se sugere a consulta – 

embora nestes o professor Napoleão insista na importância de se consultar a Gr. 

Metódica –, buscamos na Gramática Latina os elementos gramaticais do português 

que tiveram maior ênfase e também mais espaço dedicado a eles, inclusive com 

maior detalhamento e explicações, e também com uma obrigatoriedade de consulta 

da gramática portuguesa, e concluímos nossa análise com o seguinte rol de itens 

gramaticais: verbo, sujeito, vocativo, adjunto adnominal restritivo, predicação, 

adjunto adverbial, flexão, graus dos adjetivos, pronomes, conjunções, pronomes 

interrogativos e conjugação verbal. 

No quesito ‘predicação’, por exemplo, além da obrigatoriedade da consulta, 

encontra-se um parágrafo em que essa importância é salientada. Outros pontos 
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gramaticais também recebem esse tratamento, como a primeira lição, antes da qual 

se lê “Peço ao aluno a máxima atenção para as quatro primeiras lições. Quem não 

as estudar convenientemente jamais poderá compreender o mecanismo do latim” 

(ALMEIDA, 2000, p. 13).  

Com esse estudo, buscamos averiguar quais pontos da gramática portuguesa 

podem receber mais atenção, a fim de que possam ser observados no ensino em 

sala de aula, considerando-se a hipótese de que eles ajudariam mais intensamente 

aos alunos no aprendizado da língua latina.  
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ANEXOS 
 

Índice Geral – Gramática Latina 
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