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Abstract

Based on a hitherto unknown copy of Manuel Álvares’ paramount Latin grammar 
Emmanvelis Alvari è Societate Iesv de institvtione grammatica libri tres (Lisbon, 
1573), this paper presents the first edition of what the author himself (in a Spanish 
letter to his superior in Rome) once called ‘arte pequeña’. Additionally, we exploit the 
concept of ars minor vs. ars maior as a means of investigating the separate publishing 
history of the pupil’s textbook (Álvares 1573a) in comparison to the teacher’s manual 
(Álvares 1572), thus enabling a better understanding of the impact these two grammars 
have had all over the world from the 16th century to the 20th century.
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1. Introdução

Dentro das tradições metalinguísticas impressas portuguesa e latino- 
-portuguesa, que foram surgindo desde finais do século XV,1 uma das obras 
com maior impacto editorial e doutrinal a nível global foi a gramática latina 
jesuítica do madeirense Manuel Álvares (1526-1583), intitulada Emmanvelis 
Alvari è Societate Iesv de institvtione grammatica libri tres (Lisboa, 1572). 
No entanto, apesar da existência de alguns estudos recentes de maior enver-
gadura (Ponce de León 2002, Gómez Gómez 2002) que se dedicaram à edição 

1 O primeiro monumento metalinguístico impresso em Portugal é o conjunto da 
Grammatica pastrane (Lisboa, 1497), uma edição organizada pelo gramático Pedro 
Rombo, com anexos da sua autoria e da de António Martins (cf. Ponce de León Romeo, 
no prelo; Kemmler 2013: 158-159). Por outro lado, o início da tradição metalinguística 
portuguesa começou com as obras de Fernão de Oliveira (1536) e João de Barros 
(1540).
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princeps de 1572, também a existência adicional de um número considerável 
de publicações científicas dedicadas a vários aspetos relacionados com a obra 
ainda não fez com que hoje tivéssemos uma melhor compreensão de alguns dos 
aspetos importantes relacionados com a obra.

Entre os aspetos que careciam de uma atenção especial é a existência 
da versão compendiada da famosa gramática latina originalmente publicada 
em 1572. O facto de termos conseguido localizar um exemplar único, com 
anotações manuscritas, da raríssima edição princeps da edição de Álvares 
(1573a) motiva-nos algumas considerações sobre aquela edição.2

2. Questões terminológicas: ‘arte pequena’ vs. ‘arte menor’ vs. ars minor

No seu importante artigo sobre a história da gramática alvaresiana, o 
jesuíta italiano Emilio Springhetti (1961/1962: 291-292) menciona explicita-
mente a existência de uma versão compendiada:

L’Alvares, che aveva inteso fare una grammatica completa da mettersi in mano 
ai professori, ai quali soprattutto erano destinate tutte le aggiunte di scogli, 
commentari e appendici, sentiva già da sé che la sua grammatica, così com’era, 
poco si adattava alle menti e anche alla borsa dei fanciulli, e, mosso anche dalle 
osservazioni che in tal senso gli venivano fatte, tra la fine del 1572 e il Febbraio 
del 1573 attende a preparare e stampare un “arte pequena sin comentos” che 
di fatti uscì nel 1573 in Sivilia, con correzioni della precedante, ma senza scogli 
e commentari, di prezzo accessibile anche ai poveri, che sono i più.

Ao citar uma carta do próprio gramático, o investigador italiano opta pelo 
termo ‘arte pequena’ para designar a versão compendiada da gramática jesuíta. 
No entanto, Springhetti comete um erro ao identificar como edição princeps 
da ‘arte pequena’ a primeira edição sevilhana do segundo livro, intitulado 
De constrvctione octo partivm orationis liber (Álvares 1573b).

No que respeita ao termo referido por Springhetti, na sua carta ao 
Prepósito-Geral Juan de Polanco (1517-1576) de 3 de março de 1573, o próprio 
Manuel Álvares somente se refere à ‘arte pequeña sin comientos’ de forma 
passageira, conforme testemunha o seguinte extrato: 

Yo estando en S. Anton para estampar la arte pequeña sin comientos fui 
enbiado de repente por el Padre Prouincial [...] para esta vniuersidade y 

2 Somente é conhecido um único exemplar desta edição que se conserva no espólio 
da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (cota V.T.-18-7-3). 



De institvtione grammatica libri tres (Lisboa, 1573): a edição princeps da ars minor de Manuel Álvares 45

collegio de Euora por substituto del padre Miguel de Torres [...] (1573, março 
3: fls. 141 r-140 v). 

Ao falar da versão compendiada da gramática alvaresiana, tanto o histo-
riógrafo jesuíta Francisco Rodrigues (1939, II, 2: 54-55) como, mais recente-
mente, o lexicógrafo Telmo Verdelho passaram a utilizar indiscriminadamente 
não só o termo alvaresiano ‘arte pequena’ mas também ‘arte menor’ (face a ‘arte 
grande’ ou ‘arte maior’): 

A gramática de Manuel Álvares, na primeira edição e nas restantes edições 
integrais (Arte Maior ou Arte Grande), vem recheada de eruditos comentários 
e de abundantes citações de autores, que a tornavam naturalmente volumosa e 
de preço menos acessível. Para facilitar o seu uso e aquisição, diz o P. Francisco 
Rodrigues, “apressou-se o autor a reduzir a bom compêndio a Arte grande. 
Corrigiu-lhe os defeitos e suprimiu-lhe os comentários e maiores explicações, 
para que os principiantes do latim não se perturbassem nem perdessem o 
ânimo, enredados em tantos e tão longos, bem que eruditos, comentários, 
e no ano seguinte ao da primeira edição, o entregou aos prelos.” (História 
da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, t. II, vol. II, Porto, 
1938, p. 54). Não temos outra notícia bibliográfica desta “Arte Menor” ou “Arte 
Pequena”, mas o mesmo historiador da Companhia de Jesus esclarece que ela 
foi retomada pelo P. António Velez que a reeditou e aperfeiçoou juntando-lhe 
também um “Índice de toda a Arte”, “verdadeiro dicionário latino-português”. 
(Op. cit., p. 57) (Verdelho 1995: 471-472, nota 85).

Ora, no que respeita à primeira edição da ‘arte pequena’, referida por 
Verdelho (1995: 471), não duvidamos que esta seja a mesma obra de 1573 à qual 
o investigador alemão Sebastião Iken (2002: 60) se refere sem fornecer mais 
detalhes, correspondendo à impressão lisboeta de Álvares (1573a). Para além 
disso, torna-se evidente que Telmo Verdelho utiliza como sinónimos os  
termos ‘arte pequena’ ~ ‘arte menor’ (como também ‘arte grande’ ~ ‘arte maior’).  
Algo mais coerente, Sebastião Iken (2002) prefere utilizar os termos ‘arte 
menor’ ~ ‘arte maior’ ao longo de todo o seu artigo.3 

Considerando, enfim, que a gramática alvaresiana foi efetivamente 
elaborada num âmbito escolar que motivou a elaboração de um manual 

3 Veja-se sobretudo a listagem das edições e variantes da gramática alvaresiana em 
Portugal “Primeira fase da história editorial da gramática de Manuel Álvares, de 1572 
a 1608 (arte menor em 8° e arte maior em 4°)” (Iken, 2002: 60-61) e “Segunda fase da 
história editorial da gramática de Manuel Álvares, de 1608 a 1755 (arte menor em 8°)” 
(Iken, 2002: 61-63).
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compendiado, destinado para os estudantes (desprovido, por isso, de elementos 
eruditos tão típicos pela ‘arte maior’ que era destinada para ser utilizada pelos 
professores), propomos ainda que se venha a utilizar outra terminologia, nomea-
damente a distinção entre

ars maior ~ ars minor,

tal como na tradição gramatical latina já era consagrado no atinente à gramática 
latina de Aelius Donatus ( floruit século IV).4 Por tratar-se de uma distinção 
latina, própria da tradição gramaticográfica latina, julgamos adequado utilizar 
estes termos igualmente sinónimos para distinguir com a devida coerência 
entre as edições de Álvares (1572 = ars maior) e Álvares (1573 = ars minor).

Como se sabe devido às investigações de Sebastião Iken (2002: 60-63), 
em Portugal a ars minor teve um papel preponderante na divulgação da 
obra alvaresiana a partir da recognitio pelo portalegrense António Velês. 
Semelhantemente, nalgumas terras fora de Portugal, esta divulgação foi 
garantida com a ars minor, tal como acontece em Espanha (ou seja, em 
Navarra) em 15795 ou mesmo no Japão, em 1594.6

3. O conteúdo da ars minor alvaresiana

Desde o estabelecimento formal da inquisição portuguesa em 1536 até 
1768, as licenças relativas ao processo censório a que os livros foram submetidos 
costumavam ser publicadas junto com as obras em questão, o que muitas vezes 
permite fornece informações elucidativas sobre as obras em questão. Como se 
sabe graças à edição fac-similada, as licenças da inquisição da edição princeps 
da ars maior datam de 9 de setembro de 1572 (Álvares 1974: [II]). As entradas 
correspondentes dentro do exemplar conimbricense da ars minor, impresso 
com data de 1573 pelo mesmo tipógrafo João da Barreira e com o mesmo título 
Emmanvelis Alvari e Societate Iesv de institvtione grammatica libri tres, 

4 Veja-se as edições de Schönberger (2008) – ars minor – e Schönberger (2009)  
– ars maior.

5 Para mais informações sobre esta edição e as circunstâncias da sua publicação, 
veja-se o artigo de Kemmler (2012).

6 Uma edição fac-similada da edição amakusense foi recentemente publicada com 
um estudo introdutório por Carlos Assunção e Masayuki Toyoshima (2012).
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permitem a conclusão que o processo censório relativo a esta obra foi dado 
como concluído apenas três meses mais tarde:

VI os tres liuros de Instituição Grammatica do padre Manoel Aluares da 
Companhia de Iesu, os quaes não tem cousa que contradiga aa fé, nem aos 
bons costumes, antes aproueitaram muito aos que estudão Latim & poesia. 
em Euora oje primeiro de Ianeiro 1573.

Dom Afonso de Castelbranco.

Aprovação do conselho Real do 
sancto officio.

¶ VIsta a censura podese imprimir esta arte. em Euora a cinco de Ianeiro. 
de 1573.

Manoel Gonçalves de Camara.
Manoel de Coadros (Álvares 1573a: [II]).

Foi, portanto, em 1 de janeiro de 1573 que a edição princeps da ars minor 
passou pela censura. Com efeito, a única divergência nas licenças entre as duas 
edições é a substituição do Provincial da Companhia de Jesus em Portugal, 
o Padre Leão Henriques (1515-1589), por outro deputado do Santo Ofício, 
nomeadamente o Bispo da Guarda, D Manuel de Quadros (c. 1530-1593).7

Entre os paratextos importantes que fazem parte da edição de 1573 e que 
são republicações de textos impressos na ars maior do ano anterior, encon-
tramos o privilégio de 14 de setembro de 1567 em Álvares (1573a: [III-IV]),8 bem 
como o prefácio do autor em Álvares (1573a: [V-VI]).

No mesmo exemplar encontra-se, porém, um texto-chave que não faz parte 
de Álvares (1572). Pelo menos na tradição editorial portuguesa, o pequeno 
texto “Auctor Lectori” aparece em todas as edições da ars minor desde 1573.

Auctor Lectori.

LIbros de Grammatica Institutione, quos nuper explanationibus illustratos 
edideram, compulsus sum Lector humanissime nudos ferè, ac luce priuatos, 

7 Para mais informações sobre a vida de D. Manuel de Quadros, veja-se Quadros 
(2009: 43). Pela disponibilização desta importante monografia sobre a família Quadros 
os nossos sinceros votos de agradecimento vão para a autora Maria de Fátima Batista 
Quadros e a Editora E-papers (Rio de Janeiro).

8 Através deste documento, o Cardeal Infante D. Henrique concedeu ao tipógrafo 
lisboeta e coimbrão João da Barreira o direito exclusivo de imprimir todos os manuais 
escolares dos Padres da Companhia de Jesus durante o período de oito anos (cf. Álvares 
1974: [III-IV]).
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diligentiùs tamen correctos denuo foras dare: tum ne scholiorum multi-
tudine impedirentur tyrones, tum vt eis non solùm ad diuites, sed etiam ad 
tenuiores, (quorum multo maior semper fuit copia) aditus pateret. Quare 
te etiã, atque etiam rogo, vt eorum tenuitatem, vel nuditatem potiùs boni 
consulas.

Vale. (Álvares, 1573a: [VIII])9

Neste texto interessantíssimo, o gramático queixa-se de ter sido obrigado 
a reeditar a sua gramática sem os comentários elucidativos dos scholia ou 
escólios, ou seja, dos comentários gramaticais, críticos ou explicativos que são 
tão típicos para a edição princeps da ars maior. No seu imaginário, a elimi-
nação da maioria dos escólios faz com que os livros gramaticais fiquem ‘quase 
nus e privados de brilho’. No entanto, Álvares explica que a redução do corpus 
gramatical teria por fim evitar que o número elevado de comentários e o resul-
tante preço elevado de um livro em formato in-4º pudesse servir de obstáculo 
intelectual ou financeiro aos principiantes ou mesmo aos alunos pobres. 

E com efeito faz todo o sentido que este paratexto esteja incluído em todas 
as edições da ars minor, quer publicadas em Portugal, quer publicadas noutra 
parte do mundo, uma vez que explica a caraterística dela como livro do aluno, 
face à natureza intrínseca da ars maior como ‘manual do professor’.

A edição princeps da ars minor, em formato in-8º, tem [VIII] páginas 
não numeradas, 148 fólios e [I] página não numerada.10 Com esta edição iremos 
comparar um exemplar da variante “Taxada cada Arte a Oyto Vintẽs em 
papel” da primeira edição da ars maior (Álvares 1572, 1974),11 que tem [VIII] 

9 Veja-se a tradução portuguesa do paratexto “O autor ao leitor”, estabelecida por 
Rogelio Ponce de León Romeo: “Os livros sobre a instrução gramatical que recente-
mente dei à luz ilustrados com comentários, vejo-me obrigado, humaníssimo leitor, a 
publicá-los de novo quase nus e privados de brilho – embora rigorosamente revistos 
–, com a finalidade de, por um lado, os principiantes não serem embaraçados pela 
multidão de escólios e de, por outro, com eles ser possível o acesso não só aos ricos, mas 
também aos mais humildes (dos quais houve sempre muita maior quantidade). Por isto, 
peço-te encarecidamente que estimes antes como boas a humildade e a nudez daqueles. 
Saúde”.

10 Álvares (1573a: fl. 58 v) apresenta os seguintes erros na sequência da numeração 
dos fólios, que, aliás, não chegam a influenciar a contagem final dos fólios ocupados pela 
obra: 61-62-93-64-65 (em vez de 63); 67-68-66-70-71 (em vez de 69).

11 Dado que o fac-símile publicado pela Junta Geral do Distrito Autónomo do 
Funchal e prefaciado com um breve estudo de João Pereira da Costa se baseia no 
exemplar pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal, com a cota Res-1242-p (veja-se 
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páginas não numeradas, 243 [rectè 249] fólios12 paginados e [III] páginas não 
paginadas.13 Encontrámos a seguinte estrutura:

Álvares (1573) Álvares (1974)

[rosto] [I] [I]

[licenças] [II] [II]

PRIVILEGIO Real. [III-IV] [III-IV]

Emmanuelis Aluari è Societate Iesu  
de Institutione Grammatica

Liber primus.

 
[V-VIII],  
1 r – 58 r

 
[V-VIII],  

1 r – 107 v

PRÆFATIO. [V-VI] [V-VII]

também o recurso on-line da mesma obra em http://purl.pt/23043) optámos para fazer 
as nossas observações sobre este exemplar de Álvares (1572) com base na referida 
edição madeirense.

12 Álvares (1572) e Álvares (1974) apresentam os seguintes erros na sequência da 
numeração dos fólios, o que resulta no total de 249 fólios: 26-27-25-29-30 (25 em vez 
de 28); 35-36-33-34-39-36-37-38-39-40, etc. (em vez de 35-36-37-38-39-40-41-42- 
-43-44, etc.); 47-48-48-50-51 (48-48 em vez de 48-49); 53-54-[55]-56-57 (falta número 
55); 115-116-113-118-119 (em vez de 117); 150-151-[152]-153-154 (falta número 152); 
194-195-195-197-198 (195 em vez de 196); 242-243-244-243-[I]-[II]-[III] (em vez de 245). 
As fólios [55] e [152] não apresentam qualquer número.

Para além disso, faltam na edição fac-similada os números das páginas 2, 8, 33 
(depois de 36) e 38 que se encontram no original que serviu para a reprodução  
fac-similada. No que respeita às outras variantes da primeira edição, julgamos possível 
que possa haver outras divergências entre os diversos exemplares das variações 
da primeira edição da ars maior. É de notar, enfim, que a edição de Álvares (1974) 
apresenta uma folha vazia entre as páginas não paginadas [I], [II], [III], [VII] e [VIII] 
de Álvares (1572), de modo que as oito páginas não paginadas passam a ocupar doze 
páginas não paginadas.

13 Iken (2002: 60) refere a existência de sete variantes tipográficas da primeira 
edição da ars maior, atribuindo-as por engano ao tipógrafo ‘António Barreira’, quando 
o verdadeiro tipógrafo era ‘Ioannes Barrerius’ ou ‘João da Barreira’. No presente âmbito, 
não nos é possível deter-nos na questão das variações tipográficas. Baste referir aqui 
que conhecemos, para além do exemplar já referido, variações que apresentam no rosto 
o texto “Taxado cada volume a 160. em papel” e “Taxado cada volume a  em papel”. 
Parece que as demais divergências entre os exemplares de Álvares (1572) se reportam 
a questões tipográficas como paginação, etc. Um levantamento definitivo que toma em 
consideração todos os exemplares conhecidos e que faça um levantamento exaustivo de 
todas as variações ainda é por ser realizado.
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Álvares (1573) Álvares (1974)

Auctoris carmen ad Librum. / Idem Christianum 
præceptorem

[VII] [VIII]

Auctor Lectori. [VIII]

[DE NOMINVM DECLINATIONE.] 1 r – 6 r 1 r – 7 r

[DE PRONOMINVM DECLINATIONE.] 14 6 r – 9 r 7 r – 10 v

DE VERBORVM CONIVGATIONE. 15 9 r – 30 r 11 r – 38 r

De verbis anomalis. 30 v – 34 v 38 r – 43 v

De uerbis Defectiuis. 34 v – 35 r 1643 v – 45 r

De verborum Jmpersonalium declinatione, 35 v – 36 r 45 r – 45 v

RVDIMENTA siue de octo partibus Orationis, 36 v – 45 v 46 r – 63 v

DE GENERIBUVS nominum, quæ ex significatione 
cognoscuntur.

45 v – 48 r 63 v – 78 v

De nominum Declinatione, 48 v – 54 v 78 v – 93 v

DE VERBORVM PRÆTERITIS ET SUPINIS. 55 r – 58 r 93 v – 107 v

DE OCTO PARTIVM ORATIONIS 
CONSTRVCTIONE

LIBER II.

58 v – 104 v 108 r – 195 r

[Quid sit Syntaxis, & in quot partes distribuatur.] 17 108 r

14 Sem título próprio de capítulo, em Álvares (1573a: fol. 1 r), o texto começa 
logo com “PRIMA NOMINUM DECLINATIO”, a que se seguem as outras declinações. 
Colocado em frente de quase um fólio de escólios em Álvares (1974: fol. 1 r), o título 
do capítulo “De nominum Declinatione”, somente se encontra mencionado nos 
cabeçalhos deste capítulo da ars minor (Álvares 1573a: fols. 1 v – 2 r).

15 Em Álvares (1573a: fl. 6 r), o texto começa logo com “De pronominum primi-
tiuorum declinatione”, sem apresentar qualquer título. O título do capítulo, referido 
em frente dos escólios em Álvares (1974: fl. 7 r) encontra-se mencionado somente no 
cabeçalho da ars minor (Álvares 1573a: fls. 5 v – 6 r).

16 Álvares (1974: fl. 43 v) introduz a categoria “De verbis Defectiuis”, seguida por um 
escólio breve a que se seguem as observações sobre “Memini, Odi, & Novi”. No entanto, “De 
verbis Defectiuis” aqui não apresenta qualquer distinção gráfica que permita perceber que 
se trata de um capítulo independente e não de um subcapítulo de “De verbis Anomalis”.

17  Debaixo deste título, Álvares (1974: fl. 108 v) apresenta um pequeno escólio em 
que define o termo de sintaxe e as suas partes. Este texto encontra-se omitido na ars 
minor, de modo que o segundo livro somente começa com o capítulo sobre a construção 
intransitiva (Álvares 1573a: fl. 58 v). 
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Álvares (1573) Álvares (1974)

De Constructione Intransitiua. 58 v – 61 v 108 r – 116 r

De Constructione Transitiua nominis. 62 r – 67 r 116 v – 125 r

[DE CONSTRVCTIONE transitiua verbi.] 18 67 r – 71 r 125 r – 134 v

DE CONSTRVCTIONE VERBI ACTIVI. 71 r – 81 v 134 v – 156 r

CONSTRVCTIO VERBI INFINITI.19 81 v – 86 v 156 r – 169 r

CONSTRVCTIO TRANSITIVA PRONOMINIS. 86 v – 89 r 169 r – 174 v

PRÆPOSITIONVM CONSTRVCTIO. 89 r – 91 v 174 v – 177 v

CONSTRVCTIO ADVERBII. 92 r – 96 v 177 v – 183 r

Interiectionis Constructio. 96 v – 97 r 183 r – 183 v

CONIVNCTIONIS Constructio. 97 r – 99 v 183 v – 186 r

DE FIGVRATA CONSTRVCTIONE. 99 v – 104 v 186 r – 195 r

DE GRAMMATICA INSTITVTIONE
LIBER III.

105 r – 148 v 196 v – 243 v

De Syllabarum dimensione. 105 r – 114 v 196 v – 210 r

DE INCREMENTO SINGVLARI nominis. 114 v – 118 r 210 r – 214 v

DE VERBORVM INCREMENTO. 118 v – 121 r 214 v – 217 v

DE VLTIMIS SYLLABIS. 121 r – 129 r 218 r – 228 r

DE SYLLABA COMMVNI.20 129 r – 138 v 218 r – 236 v

18 Sem qualquer indicação que se trata de um assunto diferente da matéria 
anterior, na categoria intitulada “Genitiuus post verbum” o texto começa logo com o 
texto “SVm genitiuum petit, cum possession# significat” (Álvares 1573a: fl. 67 r). O título 
de capítulo “DE CONSTRVCTIONE transitiua verbi”, referido em frente dos escólios em 
Álvares (1974: fl. 125 r) na ars minor somente se encontra mencionado no cabeçalho 
(Álvares 1573a: fls. 67 v – 68 r).

19  Apesar de o capítulo já começar no fólio 81 v, os cabeçalhos continuam a indicar 
erradamente tratar-se do capítulo “DE CONSTRVC. VERBI ACTIVI” ao longo de três 
páginas duplas (Álvares 1573a: fls. 82 v – 83 r, 83 v – 84 r e 84 v – 85 r). Parece evidente 
que a confusão nos cabeçalhos tem a sua origem na ars maior, uma vez que já se 
observa em Álvares (1974: fls. 156 v – 157 r, 158 v – 159) que igualmente não encon-
tramos “DE CONSTRVCTIONE VERBI INFINITI” como deveria ser (assim como ocorre, 
de forma correta, em Álvares 1573a: fls. 157 v – 158 r e 159 v-169 r).

20 Tanto em Álvares (1974: fls. 229 v – 236 r) como em (Álvares 1573a: fls. 129 v-138 
r) o cabeçalho “DE VLTIMIS SYLLABIS” é repetido nove vezes, sem qualquer ocorrência 
de um cabeçalho correto *“DE SYLLABA COMMVNI”.
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Álvares (1573) Álvares (1974)

DE CAESURA. 139 r – 140 r 237 r – 238 v

DE VERBIS POETICIS. 140 v 238 v

DE PATRONYMICIS nominibus. 140 v – 145 r 238 v – 242 v

[DE FIGURIS POET.] 21 145 r – 146 v 241 v – 242 v

DE PROSODIA. 147 r – 147 v 243 r – 243 v

DE GRÆCIS VERBIS. 148 r 243 v

DE HABRÆIS VOCIBUS. 148 v 243 v-243 v

Errata: In quibus F, folium: A, paginam primam: B, 
secundam significat.

[I] [I-III]

Numa breve análise da presente tabela, torna-se evidente que a ars minor 
reproduz a estrutura da versão original da ars maior de 1572. Sendo evidente 
que aspetos tipográficos na grafia dos capítulos podem divergir muitas vezes 
entre as duas edições (por razões tipográficas que se devem à opção por maiús-
culas, maiúsculas pequenas, itálicos, ou outros elementos de valor tipográfico), 
vimos na questão exemplar de algumas repetições de cabeçalhos que até os 
vícios da ars maior chegaram a ser retomados na ars minor. Isto fica ainda 
mais evidente no atinente ao capítulo “DE FIGURIS POET.” (que se presume 
ser ‘De figuris poeticis’). Visto que o capítulo não apresenta qualquer título em 
nenhuma das duas edições (Álvares 1974: fl. 238 v; Álvares 1573a: fl. 140 v), 
tudo leva a crer que esta omissão terá sido transmitida, sem qualquer correção, 
da ars maior para a ars minor. 

A omissão dos títulos de capítulos “DE NOMINVM DECLINATIONE” em 
Álvares (1573a: fl. 1 r), “DE PRONOMINVM DECLINATIONE”, em Álvares 
(1573a: fl. 6 r), e “DE CONSTRVCTIONE transitiua verbi” em Álvares (1573a: 
fl. 67 r) é especialmente chamativa para percebermos a génese da ars minor 

21 Sem qualquer indicação de que se trata de uma parte diferente, o novo capítulo 
começa com o parágrafo intitulado “De Metaplasmo” (Álvares 1573a: fl. 145 r),  
vindo o título deste somente a ser mencionado no cabeçalho “DE FIGVRIS POET.”  
dos fólios seguintes (Álvares 1573a: fls. 145 v – 146 v). O mesmo acontece já na ars 
maior, onde não se encontra qualquer referência explícita ao capítulo das figuras 
poéticas, observando-se a mesma referência implícita no cabeçalho (Álvares 1974:  
fls. 242 r – 242 v).
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como compêndio da ars maior. Nestes três casos observa-se, que os títulos de 
capítulos em Álvares (1974: 1 r, 7 r, 125 r) estão seguidos imediatamente por 
escólios bastante elaborados sobre os respetivos temas. Omitida a maioria dos 
escólios na ars minor, nestes casos também chegaram a ser omitidos os títulos 
de capítulos. Semelhantemente, o título “Quid sit Syntaxis, & in quot partes 
distribuatur” em Álvares (1974: fl. 108 r) foi omitido, simplesmente porque todo 
o capítulo definitório foi cortado e não chegou a ser aproveitado em Álvares 
(1573a: fl. 58 v).

4. As notas manuscritas no exemplar coimbrão da ars minor

Ao longo do exemplar coimbrão da ars minor de 1573 encontram-se cinco 
anotações manuscritas de finais do século XVI. A primeira anotação encontra-se 
em conjugação da voz passiva em Álvares (1573a: fl. 19 r) e reza o seguinte: 

Præteritum perfectum

Amatus, amata, amatum sum vel fui, Ey fuy amado.

Amatus, ta, tum es vel fuisti, Tu foste amado.

Amatus, ta, tum est vel fuit, Elle foy amado.

Pl. Amati, tæ, ta sumus vel fuimus, Nos fomos amados.

Amati, tæ, ta estis, vel fuistis, Vos fostes amados.

Amati, tæ, ta sũt, fuerũt, vel fuere, Elles forã amados.

<Amatu addi-  
ta S. Amatus  
sic in cæteris>

Trata-se, portanto, de uma breve observação de natureza didática em 
forma de nota marginal, constatando que se deve adicionar a letra <-s> à forma 
AMATU, e assim adiante... Na ars maior, o espaço ao lado da conjugação do 
“Præteritum perfectum” e do “Præteritum plusquam perfectum” é ocupado por 
uma nota marginal bastante elaborada sobre a tradução do pretérito mais que 
perfeito com Ia, ou seja, já (Álvares 1974: fl. 34 r).22 Esta nota marginal da ars 
maior é suprimida posteriormente.

A nota manuscrita do nosso exemplar encontra-se reproduzida naquela 
que deverá ser encarada como segunda edição lisboeta da ars minor. Trata-se 

22 Álvares (1974: fl. 34 r): “* Aduerbiũ Lusitanum, Ia, iũgitur præcipuè cũ
vocibus Era, Eras, Era &c. nã his Fora, Foras, Fora, &c. iunctũ eas ad potentialẽ 
frequẽtius trahit, Ia fora morto, se me nam ajudareis.”
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da primeira das edições da gramática alvaresiana com as glosas da conjugação 
verbal em castelhano (Álvares 1578: fl. 30 v):

Amatu,
addita s: 
sic in cæ-
teris

Prætæritum perfectum
¶ Amatus, amata, amatum sum, vel fui, Yo fui, 
  o He sido amado.
Amatus, amata, amatum es, vel fuisti, Tu fuiste, 
  o Has sido amado.
Amatus, amata, amatum est vel fuit, Aquel fue, 
  o Ha sido amado.
Pl. Amati, amatæ, amata sumus vel fuimus, Nos- 
  otros fuimos, o Auemos sido amados.
Amati, tæ, ta estis, vel fuistis, Vososotros fuistes, o  
  Aueis sido amados.
Amati, tæ, ta sunt, fuerunt, vel fuere, Aquellos  
  fueron, o Han sido amados.

Impressa em carateres normais (ao contrário do que acontece na ars maior 
em que as notas marginais e os escólios normalmente são impressos em tipos 
itálicos) a nota manuscrita de Álvares (1573a: fl. 19 r) encontra-se reproduzida 
com duas alterações: a seguir a ‘s’ não segue o ponto, mas os dois pontos, sendo 
omitida a repetição da forma ‘amatus’ que serve para exemplificar a forma.

Semelhantemente, as três seguintes notas são marginais, sendo as 
primeiras duas acrescentadas aos paradigmas do indicativo do presente 
(<Lego. o in e. et addita bam legebam. sic audiebam>, <Lego o in am. legebam 
sic audiam.>) e a última ao imperativo do presente (<Legis is in e lege>) do 
verbo lego (Álvares 1573a: 24 v – 25 r). Mesmo que o texto manuscrito do 
exemplar de 1573 apresente algumas variações, em todos estes três casos as 
notas marginais já se encontram impressas em Álvares (1974: fl. 34 v e 35 r): 
“Lego, o in e. & addita bam: sic audiebam.”, “Lego, o, in am: sic audiam.” e 
“Legis, is in e”. Em todos estes casos, Álvares (1578: 41 v-42 r) aproveita a lição 
das respetivas notas que se encontram na ars maior de 1572.

O último trecho inserido em Álvares (1573: 56 v), enfim, é a frase “Cedo 
petit cessi, cessum facit inde supino”. Ausente da ars maior (Álvares 1974: 
fls. 102 v – 103 v), esta frase foi inserida no texto da parte dos “Rudimenta” 
dedicada à conjugação verbal, sendo retomada, sem qualquer alteração, na 
segunda edição da ars minor (Álvares 1578: 89 r).
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5. Conclusões

Embora a sua existência tenha sido (vagamente) mencionada por alguns 
investigadores modernos, estivemos mais do que moderadamente surpre- 
sos ao descobrir que a primeira edição da ‘arte pequena’ de Manuel Álvares 
de 1573 nunca antes tinha sido o objeto de qualquer estudo historiográfico- 
-linguístico. Por outro lado, dado que o autor é um dos mais importantes 
gramáticos europeus, cuja obra teve um impacto importante desde 1572 até ao 
século XX, tanto o autor como a sua obra ainda são muito mais desconhecidos do 
que parece justo.

Não obstante a existência de vários repertórios bibliográficos que tentaram, 
em vão, fornecer as informações mais completas sobre as edições da gramática 
alvaresiana, ainda nos encontramos a uma distância considerável de alcançar 
uma compreensão completa (ou pelo menos adequada) do verdadeiro universo 
editorial da gramática de Manuel Álvares. Afinal de contas, uma ‘simples’ recolha 
de dados bibliográficos não parece ser suficiente. Tal empreendimento deveria 
envolver ainda o estabelecimento de critérios, segundo os quais tais conteúdos 
devem ser organizados.

Sem pretender antecipar uma resposta para tal sistematização antes 
da realização de uma análise científica aprofundada de todos os elementos 
(que deverá ser precedida de um levantamento bibliográfico o mais completo 
possível), a importância histórica da gramática alvaresiana para a Companhia de 
Jesus leva nos a considerar em primeiro lugar a gramática com os três livros, 
intitulada Emmanvelis Alvari è Societate Iesv de institvtione grammatica 
libri tres (representada por Álvares 1572). Como se trata de gramática deste 
autor na sua forma mais completa, propomos que esta edição e todas as edições 
da gramática alvaresiana que reproduzem a essência do texto dos seus três livros, 
com os escólios do gramático português, sejam designadas como ars maior.

Da mesma forma, a publicação, desde 1573, de uma versão resumida 
(Álvares 1573a), sem dúvida estabeleceu uma tradição independente da 
gramática alvaresiana, pelo que propomos utilizar o termo ars minor (como 
o termo usado para designar a versão estudantil da gramática de Donato). 
Tal parece-nos pertinente, especialmente se considerarmos a projeção global da 
ars minor ao longo dos séculos. Afinal, esta não teve somente grande projeção 
em Portugal, onde entre 1608 e 1755 somente houve mais de uma vintena de 
edições da ars minor, mas em finais do século XVI houve edições da ars minor 
em Navarra / Espanha (1579), Itália (1588), Japão (1594) e França (1594) – sem 
considerar quaisquer outras edições de que ainda não temos conhecimento...

Além disso, parece óbvio que o segundo livro De constrvctione octo 
partivm orationis liber, que foi publicado em separado desde 1570, deve 
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constituir um dos elementos bibliográficos fundamentais sobre os quais a siste-
matização do universo da gramática alvaresiana deve ser organizada.

Como resultado da nossa análise, podemos concluir que existe uma forte 
proximidade entre os conteúdos de ambas as editiones principes. Na realidade, 
a distinção mais importante entre a ars maior de 1572 e a ars minor de 1573 é a 
ausência quase completa dos escólios nesta última gramática. Tal como o breve 
paratexto ‘Auctor lectori’, que serve para identificar exemplares da ars minor 
de qualquer proveniência, a falta desses comentários gramaticais, críticos 
ou explicativos, que em tantos lugares serviram como prova de erudição do 
gramático madeirense, marca o início de uma coexistência das duas variantes 
da gramática alvaresiana nas suas vertentes ‘manual do professor’ versus ‘livro 
didático dos alunos’ durante vários séculos.

Ao passo, enfim, que o exposto não permite qualquer dúvida de que a letra 
manuscrita das anotações marginais do exemplar conimbricense de Álvares 
(1573a) seja quinhentista, as caraterísticas da letra manuscrita não coincidem 
com a letra do próprio Manuel Álvares. Dado, no entanto, que pelo menos 
algumas das correções propostas neste exemplar chegaram a ser executadas 
na segunda edição da ars minor, parece, no entanto, bastante provável que 
estas notas manuscritas se devem a uma pessoa próxima do gramático jesuíta.
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