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Resumo: 
A política de gestão das línguas na América portuguesa, expressa por meio do Diretório dos 
índios (1757), previa a proibição do uso da língua geral – considerada uma “invenção 
abominável” e “diabólica" – e das línguas próprias dos diversos grupos etnolinguísticos e, 
consequentemente, a adoção e o ensino da “Lingua do Principe”, nas povoações e vilas de 
índios a serem erigidas, sobretudo de antigos aldeamentos. Elaborado inicialmente para o 
Estado do Grão-Pará e Maranhão, quando confirmado e estendido ao Estado do Brasil, por meio 
do Alvará régio de 17 de agosto de 1758, coube ao tribunal especial do Conselho Ultramarino, 
instalado na Capitania da Bahia, tomar as providências necessárias para a execução da nova 
política indigenista do Governo de D. José I (1750-1777) e, em particular, de sua política 
linguística. Com isso, as instruções dos Conselheiros, a partir da análise dos parágrafos do 
Diretório, haja vista as diferenças e particularidades de cada Colônia, determinava que os 
escrivães das Câmeras das vilas de índios fossem responsáveis pelo ensino da leitura e da escrita 
às crianças indígenas, atuando, portanto, como agentes do letramento indígena e do ensino de 
português como segunda língua. Além disso, deveriam ainda desempenhar as funções de 
Diretores de índios. 
Considerando a “civilidade” das populações indígenas que o governo josefino pretendia 
alcançar, a política linguística expressa no Diretório e a sua implementação por meio “escola 
para índios” configuram-se como variáveis fundamentais para a compreensão do avanço da 
língua portuguesa nas vilas de índios da Bahia e suas implicações linguísticas. Assim, 
inscrevendo-nos nos campos da história social da cultura escrita, uma forma particular de 
História Cultural, e da história social linguística do Brasil (Mattos e Silva 1998), a partir de 
fontes documentais do Arquivo História Ultramarino (AHU), Arquivo Público do Estado da 
Bahia (APEB) e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNJR), refletiremos sobre a atuação 
dos escrivães das Câmeras das vilas de índios da Bahia, também chamados de escrivães-
diretores, no que se refere à obrigação de ensinar a “ler, escrever e contar aos meninos”, assim 
como sobre as reconfigurações demográfico-linguísticas resultantes dessa política indigenista 
da segunda metade do século XVIII. De modo geral, este trabalho busca discutir como as 
populações indígenas, nas novas vilas erigidas na Bahia de segunda metade dos Setecentos, 
participaram do complexo mundo da cultura escrita na América portuguesa, por meio da escola 
para índios, na direção de compreender os agenciamentos dos indígenas vilados, as formas de 
recepção e apropriação da leitura e da escrita e, sobretudo, as estratégias de negociações e 
resistências ao processo de “civilização” expresso na política indigenista da Coroa. 
A análise da documentação, lançando mão do paradigma indiciário (Ginzburg [1986] 2011), 
embora não possibilitasse mensurarmos a real atuação dos escrivães-diretores, os relatos de 
conflitos entre estes e moradores da vilas testemunham o relativo não cumprimento das 
obrigações de ensinar a leitura e a escrita aos meninos, assim como os autos de inquirição sobre 
a civilização dos índios e os relatos de Ouvidores revelam as estratégias usadas por alguns 
vilados para que seus filhos não entrassem nas listas de matrícula ou ainda, quando 
matriculados, não frequentassem as aulas (Souza 2019). 
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Resumo: 
O processo de gramatização dos vernáculos europeus teve início no século XVI e adentrou o 
século XIX, conforme indica Auroux (1992). A esse processo, seguiu-se o de normatização (ou 
estandardização), o qual serviu a várias finalidades (políticas, religiosas, acadêmicas). No 
Brasil, no século XIX, foram publicadas e circularam socialmente gramáticas da língua 
portuguesa de filiação filosófica, principalmente, e, nesse mesmo século, gramáticas de cunho 
científico, ambas amplamente utilizadas no processo de escolarização. As gramáticas 
filosóficas seguem o modelo da gramática racional do século XVII, mais especificamente, a 
Grammaire générale et raisonneé de Port Royal, de autoria de Lancelot e Arnaud (2001). Nessa 
gramática, parte-se do princípio de que a língua é um produto da razão – um sistema lógico e 
racional de caráter universal. Esse sistema é preexistente a todas as línguas e essas não são 
senão variantes, sendo a estrutura da língua um produto da razão, um reflexo do pensamento. 
A ênfase do estudo já não são os termos isolados, mas a proposição, a base da análise, “por ser 
a expressão mínima do juízo e do raciocínio” (Mattos e Silva 1989, 26-27). Por outro lado, na 
segunda metade do século XIX, os estudos científicos da gramática comparada vão influenciar 
o pensamento e a estrutura de uma nova gramática que se desenvolveu na segunda metade do 
século XIX, as gramáticas científicas. Essas desencadearam um processo de ampliação da 
produção gramatical por autores brasileiros, no contexto de constituição da identidade nacional 
e de formação do Estado brasileiro (Fávero e Molina 2006, 30-38). A maioria dessas obras tem 
cariz prescritivista, priorizando o bom uso da língua, pautado no português europeu moderno, 
e muitas foram usadas nas escolas, nos cursos preparatórios. As escolas têm sido, por 
excelência, o espaço para a penetração da língua escrita, não só através de uma norma 
linguística eleita como referência, representada em gramáticas, mas de outras práticas da cultura 
escrita. Nesse contexto, colocam-se em análise três obras produzidas no âmbito das gramáticas 
filosóficas: o Novo Systema de Estudar a Grammatica Portugueza, de José Ortiz (1862), a 
Grammatica da Lingua Portugueza (1871), de Francisco Sotero dos Reis, e a Grammatica 
Portugueza Philosophica (1881), de Ernesto Carneiro Ribeiro. Para a consecução deste 
trabalho, tem-se como objetivos: (i) traçar o perfil dos autores; (ii) apresentar a organização das 
gramáticas; (iii) comparar o tratamento dado à sintaxe ou phraseologia, em cada obra, 
observando as permanências diante da tradição e a influência das novas correntes científicas 
que estavam se desenvolvendo contemporaneamente. Tem-se como base teórica os 
pressupostos da História Social da Cultura Escrita, campo da História Cultural, em que se 
localiza o objeto de pesquisa, tendo em vista a penetração e os usos sociais atribuídos a esses 
materiais da cultura escolar (Castillo Gómez 2003). Na interface, é essencial o diálogo com a 
História das Ideias Linguísticas (Auroux 1992), visando compreender os saberes desenvolvidos 
nos instrumentos linguísticos no processo de gramatização da língua portuguesa. Como 
resultados parciais da análise, destaca-se o tratamento dado à sintaxe, com a ordem 
“grammatical” ou “natural” em oposição à sintaxe figurada, quando ocorrem usos sintáticos 
legítimos da língua, mas que são considerados figuras de sintaxe, assim como os vícios de 
linguagem. 
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