
Actas V Congreso SEHL, Noviembre 2005.

JOÃO DE BARROS (1496-1562?), UM PEDAGOGO 
PRECURSOR DE IOHANNIS AMOS COMENIUS (1592-1670)

GONÇALO FERNANDES

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
gf@utad.pt

RESUMO

O político, escritor e gramático português João de Barros (1496-1562?) 
publica a sua primeira obra gramatical em 1539, intitulada Grammatica 
da Lingua Portuguesa, mais conhecida como Cartilha com os Preceitos e 
Mandamentos da Santa Mádre Igreja, que deveria servir de introdução à 
Grammatica da Lingua Portuguesa, publicada em 1540, e acrescida pelo 
Dialogo em Louvor da Nóssa Linguágem e pelo Dialogo da Viçiósa Vergonha. 

Barros ensaia também uma gramática latina, os Grammatices Rudimenta
ou Humilia Præcepta, mas não chega a concluí-la nem publicá-la. É uma 
síntese fundamentalmente das partes orationis, que acaba de forma inusitada, 
mas, por se tratar de um dos primeiros rudimentos de gramática latina de 
autor português e fundamentalmente pela procura de melhorar o ensino-
aprendizagem do Latim com métodos visuais, merece, a nosso ver, um 
destaque dentre os demais.

Com o seu labor editorial, em especial da Cartilha e dos Grammatices 
Rudimenta, procurou amenizar o trabalho dos alunos e preconizou a 
utilização de métodos visuais no processo de ensino-aprendizagem das 
línguas, mais de um século antes de Iohannis Amos Comenius (1592-1670), 
em especial no Orbis Sensualium Pictus (Noribergae, 1658), e, por isso, é um 
dos autores incontornáveis da história da gramaticografia portuguesa e latina 
e pode considerar-se um metodólogo precursor daquele e um pioneiro da 
didáctica contemporânea, que defende a aplicação de meios áudio-visuais no 
ensino-aprendizagem das línguas.
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0. O português João de Barros, “historiador, filósofo, escritor, pedagogo 
e viajante, (...) um exemplo de humanista quinhentista” (Gonçalves 1998: 
22-23), nasceu provavelmente em 1496, em Vila Verde, perto de Viseu, e 
foi educado desde muito novo no paço real, sob a protecção de D. João de 
Meneses, obtendo, desta forma, uma formação cultural muito elevada. Em 
1516 era moço de guarda-roupa do príncipe D. João, futuro rei D. João III 
(1521-1557), e em 1520 casou com D.ª Maria de Almeida, com quem teve dez 
filhos, dos quais salienta-se o Jerónimo e o António, que foram discípulos 
de Fernão de Oliveira e são os “protagonistas” interlocutores do Dialogo da 
Viçiosa Vergonha. 

Aquiles Estaço, “o humanista português com maior repercussão na 
História da Filologia Clássica, pelas suas actividades de crítico textual” 
(Ramalho 1980: 293), era amigo íntimo de António Barros, tendo vivido, 
durante a infância, em casa dos Barros, e reconheceu, em 1551, dever toda a 
sua formação humanista a João de Barros, no Prefácio do livro de Cícero De 
Optimo Genere Oratorum Liber1. 

João de Barros desempenhou vários cargos públicos de importância 
fulcral na política portuguesa: governador da Fortaleza de S. Jorge da Mina 
(1522), tesoureiro da Casa da Índia, Mina e Ceuta (1525-1528), feitor da 
Casa da Índia (1532-1567?), tendo vindo a falecer provavelmente em 1570, 
segundo a maioria dos seus biógrafos, mas Costa Ramalho situa a sua morte 
no ano de 1562, em especial pela análise e os condicionalismos da leitura do 
seu testamento (Ramalho 1980: 307).

1. João de Barros publica a sua primeira obra gramatical em 20 de 
Dezembro de 1539, nas oficinas de Luís Rodrigues, em Lisboa, intitulada 
Grammatica da Lingua Portuguesa com os Mandamentos da Santa Mádre 

1 “Ornatissimo Amplissimoque viro Joanni Barro Achilles Statius S. P. D. (…). Video 
te non solum mihi, ut haec litterarum studia capesserem, cohortatorem, sed et omnis meae 
institutionis quae ad mores & officcia in omnem vitae partem tradenda pertinent, authorem 
fuisse. Nam quum liberos apud te tuos institui, & in optimarum artium studiis erudiri curares, 
atque ego tum hospes & aetate puer, ad te litterarum causa venissem: equidem memini, quoad 
in illis studiis apud te vixi, primam illam ingenii mei informationem tibi summae curae” (citado 
por Ramalho 1980: 303). Costa Ramalho traduziu este excerto do seguinte modo: “Ao distinto 
e famoso varão João de Barros envia muitas saudações Aquiles Estaço (…). Vejo-te não apenas 
como aquele que incentivou a escolha dos estudos literários a que me dedico, mas também 
como responsável por toda a minha formação no que tange aos bons costumes e ao sentimento 
do dever. Na verdade, curando tu da educação de teus filhos em casa e sua instrução nas belas-
letras, vim eu para a tua companhia para ser ensinado — era teu hóspede e uma criança na idade 
 — e bem me recordo que, enquanto vivi no teu lar entregue ao estudo, essa minha educação 
inicial foi objecto dos teus mais extremosos cuidados” (Ramalho 1980: 304).
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Igreja, mais conhecida como Cartilha com os Preceitos e Mandamentos da 
Santa Mádre Igreja, e cõ os Mistérios da Missa e Responsoreos Della. Esta 
Cartilha deveria servir de introdução à Grammatica da Lingua Portuguesa, 
publicada 23 dias depois, em 12 de Janeiro de 1540, e acrescida pelo Dialogo 
em Louvor da nossa Linguagem e pelo Dialogo da Viçiosa Vergonha. Estas 
quatro obras, ainda que muito diferentes quanto aos objectivos, formam 
um conjunto indissociável. Servir-nos-emos da edição facsimilada e semi-
diplomática publicada por Maria Leonor Carvalhão Buescu, em 1971, por 
dificuldade de acesso à Cartilha, que apenas está localizada na Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro.

Trata-se de uma gramática didáctica do Português para os primeiros 
graus de ensino, visando estabelecer a norma linguística de então, partindo 
da análise das partes do discurso (morfologia), passando pela sintaxe e 
terminando na ortografia. 

A prioridade de ensino da gramática portuguesa sobre a da gramática latina é 
afirmada como base indispensável para a boa assimilação desta. Sem hesitação, 
Barros condena o erro pedagógico dos mestres de latim que desprezam o 
ensino da gramática e da língua nacional, mais por ignorância própria do que 
por qualquer outro motivo válido e positivo (Buescu 1969: 15).

Na Cartilha, João de Barros apresenta os objectivos que o motivaram a 
escrever a Grammatica: expor os preceitos básicos da gramática portuguesa, 
para mais facilmente os estrangeiros, especialmente os ultramarinos, e os 
“mininos destes reinos” (Barros 1971, fol. A 3 r.: 5) aprenderem a ler e 
amarem a língua nacional e facilitar o seu trabalho para, posteriormente, 
estudarem as línguas gregas e latinas2. 

2 Sobre a competência linguística das crianças no Renascimento, Costa Ramalho afirma 
que “no século XVI, os filhos das famílias instruídas, aos oito anos de idade, sabiam não apenas 
ler e escrever em português, mas até conheciam melhor a língua latina do que a maioria dos 
estudantes universitários de hoje” (Ramalho 1980: 301). Por isso, quando Barros publica a 
Cartilha e a Grammatica, em 1539 e 1540, respectivamente, o seu filho António, um dos 
interlocutores no Dialogo em Louvor da nossa Linguagem, devia ter entre 15 e 16 anos, uma 
vez que Aquiles Estaço, o humanista quinhentista que fora aluno de João de Barros, nascera 
em 12 de Junho de 1524 na Vidigueira e no Prefácio do livro de Cícero De Optimo Genere 
Oratorum Liber, refere ser sensivelmente da mesma idade do António, filho de João de Barros 
(Ramalho 1980: 303-304). Assim, se se considerar que a Cartilha e a Grammatica se destinavam 
a “mininos” da idade do filho, como algumas vezes já se referiu, ou a referida frase de Costa 
Ramalho peca por algum exagero ou o humanista português menosprezou a competência 
linguística dos leitores.
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Barros faz da Cartilha a primeira obra infantil escrita em Português, 
embora, para Carvalhão Buescu, tenha havido muitas cartilhas antes da de 
Barros. 

Contudo, o método lúcido e indutivo — memorativo, na terminologia do 
próprio Barros — faz da cartilha um livro original, a primeira obra «infantil» 
escrita em português (Buescu 1969: 13). 

Esta é iniciada com uma Introduçam pera aprender a ler, constituída por 
22 desenhos de objectos a representar uma palavra encimada, cuja primeira 
“letera” representa a correspondente do alfabeto português: 

“arvore, besta, çesto, dado, espelho, fogareiro, gáto, hómë, járro, kágado, liu-
ro, moucho, náo, olho, pëntem, quadrãte, raposa, serea, tisoira, uiola, xaroco, 
zodíaco” (Barros 1971, fol. A 3 v. - A 4 r.: 6-7.)

Como se pode ver pela imagem dessas duas primeiras páginas, João de 
Barros foi um precursor na didáctica moderna que utiliza os meios visuais no 
processo de ensino-aprendizagem das línguas:
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Também 

a página seguinte é de grande interesse gráfico: apresenta o alfabeto e um 
círculo dividido em sectores em que estão inscritas alternadamente as vogais 
e as consoantes l, m, r, s. No extremo de cada sector vocálico, uma consoante 
diferente que constituirá uma sílaba com uma das vogais. A circunferência 
inscreve ainda em redor a frase” (Buescu 1971: XXVII):

«Meninos, sabei nesta esp[h]era emtrar sabereies syllabando muybem 
soletrar» ( Barros 1971, fol. A 4 v.: 8). 

De seguida, em seis páginas, apresenta muitas possibilidades de formar as 
sílabas do português, e não só. O esquema seguido é basicamente o seguinte: 
faz anteceder às cinco vogais básicas (“a, e, i, o, u”) uma ou duas consoantes e 
pospor, zero, uma consoante ou uma “vogal” (semivogal). A página seguinte 
contém algumas sílabas introduzidas pelos dígrafos “nh”, “ch” e “lh”, 
próprias do Português. Por último, apresenta algumas considerações sobre 
a utilidade ou “proveito que tem saber muitas syllabas” (Barros 1971, fol. A 
8 r.: 15).

A parte final da Cartilha visa preparar os “mininos” na religião católica, 
apresentando os “preçeitos e mandamentos da igreja”3 e um “tratádo da 
Missa”, onde explica alguns conceitos etimológicos e dá uma descrição da 
cerimónia da Eucaristia antes das alterações provocadas pelo Concílio de 
Trento (15 de Março de 1545—6 de Dezembro de 1564). 

Em síntese, na Cartilha Barros apresenta as vogais, consoantes, sílabas e 
ditongos do Português e anexa um catecismo católico com textos escritos em 
Latim e Português.

Na Grammatica da Lingua portuguesa Barros começa por expor as 
razões por que entende que a Cartilha faz parte da mesma, apesar de ter sido 
publicada separadamente, que, segundo o próprio autor, se destina apenas 
aos “mininos das escólas de ler e escrever” (Barros 1971, fol. a 1 v.: 58). 

De seguida, começa por definir Gramática, que diz ser vocábulo de 
origem grega e, eti molo gicamente, significa a ciência das letras, e, segundo os 
gramáticos, é 

3  Os preceitos fundamentais apresentados são os seguintes: a oração do Pai Nosso, em 
Latim e Português, da Avé Maria, em Latim e Português, do Credo, em Latim e Português, da 
Salvé Rainha, em Latim e Português, e outras menos comuns, os Mandamentos da Lei de Deus, 
os Sacramentos da Igreja, as Obras de Misericórdia, as Virtudes Teologais e Morais, os Dons do 
Espírito Santo e os Pecados Mortais.
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“hü módo çérto e justo de falár, e escrever, colheito do uso, e autoridáde 
dos barões doutos. Nós podemos lhe chamár arteficio de palávras, póstas ë 
seus naturáes lugáres; pera que mediãte ellas, assy na fála como na escritura, 
nenhamos em conhiçimento das tenções alheas” (Barros 1971, fol. a 2 r.: 59).

Num passo seguinte, afirma também que esta sua gramática não é 
especulativa, mas apenas preceptiva, e a língua portuguesa, filha da latina, 
sendo preferível usar os termos da gramática da língua-mãe, para não 
degenerar dela (Barros 1971, fol. a 2 v.: 60).

Nestas duas passagens encontramos quatro aspectos que nos parecem 
fundamentais: a gramática portuguesa é uma tentativa de normativizar a 
língua, especificamente no respeitante à ortoépia e ortografia; o conceito de 
correcção gramatical baseia-se na autoridade linguística das pessoas cultas 
(como Nebrija); a língua portuguesa deriva da latina e a metalinguagem usada 
deve ser importada das gramáticas da língua do Lácio. Por tudo isto, Buescu 
afirma que Barros pode ser considerado um gramático anti-medieval e foi o 
grande obreiro na criação da “gramática moderna, normativa, aplicada aos 
falares actuais e nacionais” (Buescu 1971: XXXVII), do Português.

Quanto às partes do discurso em Português (Cfr. Barros 1971, fol. a 2 
r. - a 2 v.: 59-60), que considera serem nove, Barros tem uma perspectiva 
pedagogicamente interessante, pois baseia toda a sua exposição com base 
num jogo de xadrez, em que as peças fundamentais (os dois reis) são o nome 
e o verbo, sendo estes acompanhados por outras com menor importância, 
mas sem as quais não é possível fazer o jogo. Assim, as duas rainhas são, na 
perspectiva de Barros, as categorias gramaticais que acompanham o nome 
(“pronome”) e o verbo (“avérbio”) e os peões são as restantes partes do 
discurso (“participio”, “artigo”, “conjunçám”, “preposiçam” e “interjeçã”). 

No último capítulo / livro da Gramática intitulado “da ortografia”, João 
de Barros pretende fixar a escrita e estabelecer uma uniformização linguística, 
onde, explicitamente, defende o método indutivo no ensino-aprendizagem 
do Português, partindo dos conceitos mais simples para os mais complexos: 

nóssa tençám é fazer algü proveito aos mininos que por ésta árte aprenderem, 
levando ôs de léve a gráve, e de pouco a máis (Barros 1971, fol. e 8 r.: 135). 

Perante o eterno dilema entre a escrita fonética e etimológica, Barros 
coloca-se explicitamente na primeira: “escrever todalas dições com tantas 
lêteras com quantas a[s] pronunçiamos, sem poer consoantes oçiósas” (Barros 
1971, fol. f 2 r.: 139), e estabelece algumas regras gerais e outras particulares 
de cada letra. 
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Um dos aspectos, na nossa perspectiva, mais interessantes, tem a ver com o 
uso da pontuação. Para Barros, a pontuação permite, entre outras coisas, evitar 
a ambiguidade sintáctico-semântica ou, na sua terminologia, a anfibologia. 
Assim, por exemplo, a frase “Ler as óbras de Lutéro nunca obedeçer ao Papa 
é o máis seguro pera a salvaçám” pode ter duas interpretações, de acordo com 
a pontuação usada. Se for “Ler as óbras de Lutéro; Nunca obedeçer ao Papa é 
o máis seguro pera a salvaçám” é, para Barros, uma heresia; mas deixa de o ser 
se se disser: “Ler as óbras de Lutéro nunca; obedeçer ao Papa é o máis seguro 
pera a salvaçám” (Barros 1971, fol. g 1 v.- g 2 r.: 154-155).

No Diálogo em Louvor da Nóssa Linguágem, Barros põe um pai (ele 
próprio) e um filho (seu filho António) a conversarem sobre a língua 
portuguesa e o papel que esta tem. 

Barros coloca-se, pois, decididamente, entre os apologistas e defensores da 
língua, apontando sistematicamente todas as perfeições e belezas que se 
lhe apresentam (…). Para a língua portuguesa Barros aponta e demonstra, 
principalmente, seis motivos de louvor: riqueza vocabular; conformidade 
com a língua latina e filiação nela; gravidade e majestade; sonoridade 
agradável; carácter abstracto; possibilidade de enriquecimento do 
vocabulário por meio de adopções e adaptações (sobretudo de latinismos) 
(Buescu 1971: LVII).

O Diálogo da Viçiósa Vergonha, mais do que uma obra didáctica, é uma 
obra com um forte pendor educativo, pois visa sobretudo, para além de poder 
servir de texto para os alunos exercitarem a leitura e a escrita, a formação 
moral dos jovens a que se destina. 

Para Barros, é indispensável que o mestre — ou, antes, o educador — ensine 
não só as letras, mas as normas do bom viver e da boa conduta. E o momento 
mais oportuno para o fazer é precisamente a idade jovem em que os moços 
discípulos ainda são permeáveis a uma branda influência morigeradora” 
(Buescu 1971: XXXIII). 

2. Com esta experiência pedagógica e didáctica, Barros ensaia uma 
gramática latina, os Grammatices Rudimenta ou Humilia Præcepta, mas 
não chega a concluí-la nem publicá-la. É uma síntese fundamentalmente das 
partes orationis, que acaba de forma inusitada, com uma frase incompleta 
sobre os superlativos: “Superlativa adciscunt (sic) Genitivos pluralis vel 
collectivi nominis, ut” (Barros, > 1540: fol. 33 v.). 
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Contudo, por se tratar de um dos primeiros rudimentos de gramática 
latina de autor português4, logo depois das gramáticas de Estêvão Cavaleiro, 
em 1516, e Máximo de Sousa, em 1535, e fundamentalmente pela procura de 
melhorar o ensino-aprendizagem do Latim com métodos visuais, merece, a 
nosso ver, um destaque dentre os demais.

4 Nicolau Clenardo também já havia publicado a sua gramática latina, em 1538, mas não 
era de nacionalidade portuguesa.

Os Grammatices Rudimenta são o códice iluminado nº 148 da Biblioteca 
Nacional de Lisboa, constituídos por 32 fólios pergamináceos numerados, 
não estando paginados os quatro primeiros e o último, totalizando, deste 
modo, 37 fólios, e é dedicado à Infanta D.ª Maria, filha de D. João III. Não 
tem a indicação do autor, mas este é deduzível no prefácio: 

Ad clarissimam dominam Mariam Iffantem, Ioannis Tertii Portugalliæ Regis 
filiam, in grammatices rudimenta, Ioannis de Barros præfatio (…). Verum 
enimvero quanto maior gloria, et decus mihi esset immortale; si ut ipse hæc 
humilia præcepta composui, ita et meo ex ore ea vobis instillare daretur 
(Barros, > 1540: fol. 5 r.). 
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Numa outra passagem, pode concluir-se também que estes “rudimentos” 
serviriam para uso pessoal da Infanta e sua aprendizagem do Latim: “Cuius 
est hic liber, Dominæ Infantis” (Barros, > 1540: fol. 33 v.). 

Corroboramos os argumentos de Justino Mendes de Almeida ao 
posteriorizar este texto a 1540: 

Nenhum dos biógrafos de João de Barros […] nos fornece um elemento 
que permita datar este breve compêndio. Nós estamos convencidos de que 
ele é posterior à Cartilha (1539), à Grammatica (1540) e mesmo ao Dialogo 
em Louvor da Nossa Linguagem (1540), ao Dialogo da Viciosa Vergonha
(1540) e ao Dialogo sobre Preceptos Moraes, em forma de Jogo (1540), escrito 
quando João de Barros exercia o cargo de feitor das Casas da Índia e Mina 
(Almeida 1959: 259),

pois, tendo comparado uma passagem da “præfatio” dos Rudimenta com outra 
do Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem, chegou à conclusão de que

é (…) evidente que estes rudimentos de gramática latina são posteriores à 
redacção da Grammatica e dos Diálogos, de 1540, ainda que consideremos 
esta data apenas a da impressão das obras referidas (Almeida 1959: 260-261).

Principalmente como a Cartilha, este compêndio está vocacionado para 
a componente pedagógica, ainda que muitas vezes complexize o ensino-
aprendizagem do Latim:

O valor do manuscrito não está tanto na matéria nele contida como na 
novidade da obra e do método de exposição. Este último, tendente a 
amenizar o ensino gramatical por meio de sugestivos desenhos (…), não nos 
parece eficiente no compêndio; é apenas um processo ilustrativo, que não 
aumenta a facilidade de compreensão, até pela irregularidade dos desenhos 
(Almeida 1959: 261).

No fólio 3, que serve de rosto aos Preceitos, somos presenteados com uma 
árvore a sistematizar a orgânica da gramática latina. Em baixo, na base da 
árvore, entre a raiz e o troco, está escrita a palavra “grammatica” encimada 
por uma figura feminina sentada a segurar, na mão direita, uma régua e, na 
esquerda, um compêndio. A árvore tem três patamares / níveis de ramos, sendo 
o primeiro dos quais dedicado às literæ, em cujas folhas estão representadas 
as consoantes e vogais da língua latina, totalizando vinte e quatro; o segundo 
nível, syllaba, tem dezassete folhas, com algumas sílabas iniciadas, todas elas, 
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por uma consoante seguida de uma 
vogal; o terceiro patamar, intitulado 
dictio, está totalmente representado 
por figuras masculinas e femininas 
— e não por folhas, como nos níveis 
anteriores —, que representam as 
oito partes do discurso: “præpositio, 
pronomen, nomen, participium, 
verbum, adverbium, coniunctio, 
interiectio”.

No fólio 6, estão representadas 
em círculo as desinências das cinco 
declinações latinas, quer no singular 
quer no plural, sem a indicação dos 
neutros quer da segunda, quer da 
terceira e da quarta. 

No entanto, nos fólios 7 e 8 
apresenta as declinações horizontal 
e verticalmente e, no fólio 9, algumas 

regras sobre as declinações, nomeadamente o referente aos neutros: “Nomina 
neutri generis faciunt accusativum et vocativum similem nominativo in 
utroque numero. Et in plurali sempre habent .a.”. Segue-se tratamento 
idêntico para os nomes adjectivos, 
pronomes e verbos.

Quanto ao conceito de gramática, 
Barros segue a definição corrente 
e já veiculada na Grammatica da 
Lingua Portuguesa: “Grammatica 
est recte loquendi et recte scribendi 
ratio” (Barros > 1540: fol. 26 r.), 
assim como de sintaxe / construção, 
que é “congrua partium [orationis] 
conexio” (Barros > 1540: fol. 
33 v.), onde apenas apresenta a 
concordância entre substantivo 
e adjectivo — “adjectivum et 
sustantivum conveniunt in 
Genere, numero et casu” (Ibidem) 
—, o pronome interrogativo e o 
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responsivo — “Interrogativum et responsivum conveniunt in casu” (Ibidem) 
—, e os superlativos e os genitivos partitivos — “Superlativa adciscunt 
Genitivos pluralis vel collectivi nominis” (Ibidem).

3. João Amós Coménio (Komensky), natural da Morávia, na República 
Checa, nasceu a 28 de Março de 1592 e faleceu em Naarden, perto de 
Amesterdão, a 15 de Novembro de 1670. É considerado o pai da pedagogia 
moderna, mas apenas é um dos mais célebres defensores do método 
indutivo no ensino-aprendizagem da ciência e das línguas, pouco mais 
acrescentando, nesta área, à perspectiva de João Luís Vives, que, segundo 
alguns seus biógrafos, lia com alguma regularidade (Gomes 1986: 7). Teólogo 
de profissão, filósofo por vocação e professor por necessidade, Coménio 
publicou mais 150 livros durante toda a sua vida. 

Pour l’enseignement des langues il composa des manuels de lecture, des 
grammaires, des dictionnaires, des guides méthodiques et des traités 
théoriques. Deux de ses manuels: Janua Linguarum Reserata (1631) et 
Orbis Sensualium Pictus (1658) connurent un succès extraordinnaire, furent 
traduits dans presques toutes les langues européennes et dans plusieurs 
langues orientales et ont été utilisés dans les écoles pendant plus de 150 ans. 
Ses traités théoriques: Methodus Linguarum Novissima (1648) et Panglottia
(1966) [sic] présentent un grand intérêt pour l’histoire de la linguistique, mais sic] présentent un grand intérêt pour l’histoire de la linguistique, mais sic
ils sont encore très peu connus (Caravolas 1991: 414).

A Orbis Sensualium Pictus só foi publicada em 1658 e é tida como o 
primeiro tratado a defender o método indutivo no ensino das línguas, 
quer da materna quer da latina, especialmente no aspecto visual, o que não 
corresponde à verdade, pois, como vimos, já o português João de Barros 
tinha usado essa estratégia metodológica há mais de uma centena de anos, 
especialmente na Cartilha, publicada em 1539.

O objectivo principal de Coménio ao publicar a Orbis Sensualium Pictus, 
que 

se destinava a facilitar a aprendizagem tanto do latim como da língua 
materna, é permitir à criança indicar, se não a coisa, pelo menos a imagem da 
coisa significada pelo nome (Gomes 1986: 21). 

A título de exemplo, na Orbis Sensualium Pictus Coménio, como João de 
Barros, procura visualizar o texto com algumas imagens:
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No entanto, no mesmo ano (1658), sob proposta do senado de 
Amesterdão, publica as Opera Didactica Omnia, onde reúne os seus estudos 
/ trabalhos didácticos durante os últimos 30 anos. Esta obra é constituída 
por quatro partes, a primeira das quais é encabeçada pela Didactica Magna, 
que só agora fora editado pela primeira vez e se trata do “primeiro tratado 
sistemático de pedagogia, de didáctica e até de sociologia escolar” (Gomes 
1986: 32-33). 

A Didactica Magna está dividida em 4 partes essenciais, constituída na 
totalidade por 33 capítulos, sendo a 3ª parte (cap. XX-XXVI) dedicada à 
didáctica específica, quer das ciências em geral (cap. XX), quer ao ensino das 
artes (cap. XXI), das línguas (cap. XXII), da moral (cap. XXIII), quer para 
incutir piedade (cap. XXIV), formação moral (cap. XXV) e disciplina nas 
escolas (cap. XXVI). 

Especificamente quanto ao «método para ensinar as línguas», no capítulo 
XXII, Coménio defende que o estudo linguístico deve começar pela materna, 
seguida das línguas vizinhas, só depois, a latina, para os filósofos e médicos a 
grega e a arábica, e para os teólogos a grega e a hebraica. Para as aprender, o 
filósofo morávio apresenta um método constituído por oito regras. 

Assim, logo na primeira dessas regras da Didactica Magna, Coménio 
reitera a posição de que o estudo deve começar pela língua materna e partir 
para as restantes, mas gradual e separadamente: 

Aprenda-se cada língua em separado. Primeiro, a língua materna; depois, 
aquela que há-de utilizar-se em vez da materna, como seria a língua de um 
povo vizinho (Sou de opinião, com efeito, que as línguas vulgares devem 
aprender-se antes das línguas sábias). A seguir, a língua latina e, depois desta, 
a grega, a hebraica, etc. (…). Finalmente, todavia, quando, com a prática, se 
dominarem essas línguas, poderão utilmente confrontar-se, com a ajuda de 
dicionários, de gramáticas comparadas, etc. (Coménio 1986: 334). 

Em síntese, nas regras seguintes, Coménio refere que: 

Todas as línguas devem aprender-se mais com a prática que por meio de regras 
(Coménio 1986: 334); 

As regras devem ajudar e confirmar a prática (Coménio 1986: 335); 

Ao estudo de cada língua, consagre-se um período determinado de tempo 
(Coménio 1986: 334); 
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As regras das línguas sejam gramaticais, e não filosóficas. Isto é, não inquiram 
subtilmente acerca das razões e das causas dos vocábulos, das frases, e dos nexos 
(…), mas expliquem, de modo acessível, o que se faz e como se faz (Coménio 
1986: 335); 

A norma para escrever as regras de uma nova língua seja uma língua já conhecida, 
para que se mostre apenas a diferença daquela relativamente a esta (Coménio 
1986: 335);

Os primeiros exercícios de uma nova língua sejam acerca de matéria já conhecida 
(Coménio 1986: 336);

Todas as línguas podem, portanto, aprender-se por um só e mesmo método 
(Coménio 1986: 336)

4. Em conclusão, O português João de Barros (1496-1562?), “historiador, 
filósofo, escritor, pedagogo e viajante, (...) um exemplo de humanista 
quinhentista” (Gonçalves 1998: 22-23), é um dos autores incontornáveis 
da história da gramaticografia portuguesa e latina. Publicou a primeira obra 
infantil lusa em 1539 e “a ele se deve também […] a elaboração de uns dos 
primeiros rudimentos de gramática latina de autor português” (Almeida, 1959: 
262). Com o seu labor editorial, em especial da Cartilha, para o ensino do 
Português, e dos Grammatices Rudimenta, para o Latim, procurou amenizar 
a tarefa do educador e especialmente do aluno / educando, preconizando 
a utilização de métodos visuais no processo de ensino-aprendizagem das 
línguas, mais de um século antes de Iohannis Amos Comenius (1592-1670), 
em especial no Orbis Sensualium Pictus (Noribergae, 1658), e, por isso, pode 
considerar-se um metodólogo precursor deste e um pioneiro da didáctica 
contemporânea, que defende a aplicação de meios áudio-visuais no ensino-
aprendizagem das línguas.
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