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A proeminência que a história da gramática e da ortografia portuguesas 
hoje concede a Fernão de Oliveira não faria supor que, durante os séculos 
XVII e XVIII, a primeira gramática da linguagem tenha sido ignorada, quase 
desaparecendo da tessitura intertextual das obras metalinguísticas que lhe 
sucederam. A raridade dos exemplares ou a configuração do texto impresso 
são aspectos a considerar, mas certamente secundários. A explicação reside 
sobretudo no facto de esta obra instituidora se ter revelado pouco consentânea 
com a gramatização da língua portuguesa a partir de cânones terminológicos 
e de um sistema ortográfico plasmados na língua latina. 

A originalidade de Oliveira é o fruto de uma fase episódica na evolução da 
reflexão linguística no Renascimento. Característico deste período é o desvio 
em relação à ambição medieval de um conhecimento universal, transcendente 
e espiritual. As viagens, o comércio, os contactos interlinguísticos e culturais 
despertam o interesse pelo particular, pelo material, em suma, pelo exercício 
da capacidade de observação (Law, 2003: 210). As línguas do mundo revelam-
se surpreendentemente numerosas e diversas, e suscitam necessidades 
imediatas de comunicação, aprendizagem e ensino. Sem a preocupação 
— ou efectiva possibilidade — de uma sistematização total, missionários e 
exploradores compilam fraseologias e listas de vocabulário. As línguas são 
“capturadas” em funcionamento, sem suporte terminológico completo, sendo 
explicadas em paralelo com as estruturas das línguas europeias.
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Oliveira apresenta o seu texto como uma primeira anotação, o que, se 
pode ser entendido como uma manifestação retórica de modéstia autoral, 
é também indicativo de uma obra que oferece o resultado de observações e 
de experimentação. A língua, tal como a fábrica das naus, é uma realidade 
observável, com o mesmo espírito empírico que à época animou Thomas 
Linacre (c. 1460-1524), Júlio César Escalígero (1484-1158), Conrad Gesner 
(1516-1565) e Jerónimo Aquapendente (1537-1619). Como bem notou Vivien 
Law, o facto de estes quatro observadores de fenómenos linguísticos serem 
médicos não é obviamente coincidência (Law, 2003: 221-224).

1. Terminologia gramatical

A terminologia metalinguística de Oliveira é simultaneamente uma 
demonstração da originalidade e dos objectivos da gramática. O corpus 
terminológico que constitui representa um esforço de sistematização do 
que se observa na língua. A adopção e tradução de um termo latino para o 
português só interessa se a explicação que ele condensa for comum a ambas as 
línguas. O desejo de enobrecer o vernáculo conduziu Nunes de Leão e demais 
gramáticos-ortografistas dos séculos XVII e XVIII a aplicarem na máxima 
extensão possível o enquadramento teórico herdado da gramática latina, 
nomeadamente as terminologias. Fernão de Oliveira percebia as limitações 
dos esquemas latinos se aplicados à língua que efectivamente ele descrevia, e 
distingue-se dos sucessores por se satisfazer com a possibilidade de gramatizar 
o português, sem para isso o assemelhar artificialmente ao latim. As soluções 
ortográficas que propõe tentam contrariar uma obsessão latinizante, que 
entende como inútil e descaracterizadora: «escreveria, se me atrevesse, desta 
maneira: lingoa, qoando, porque assi me soa a mi nas minhas orelhas. E se outra 
cousa fazem por imitar aos latinos, não é nosso o que seguem» (Oliveira, 2000 
[1536]: 99); ou, a propósito das consoantes aspiradas, «mas nós somos tão 
grandes bogios dos latinos que tomamos suas cousas sem muito sentir dellas 
quanto nos são necessarias» (idem: 102).

Os termos que emprega na descrição e análise lexicológica, por exemplo, 
decorrem inequivocamente da obra De lingua latina de Varrão, como bem 
demonstra a análise de Eugenio Coseriu (2000: 45-56). Tratava-se de uma 
fonte autorizadora, sem dúvida o gramático mais apreciado pelos filólogos 
renascentistas, comentado por Júlio Escalígero e Henri Estienne. Todavia, 
Oliveira opta por traduzir Varrão em termos vulgares — comuns, dir-se-
ia — uma solução inadequada na perspectiva dos literatos do século XVI, 
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que privilegiavam a transfusão terminológica por decalque e a consequente 
relatinização da língua portuguesa. 

Na Grammatica propõem-se termos como dições apartadas, juntas, primeiras, 
tiradas, e não simples, compostas, primitivas ou derivadas, esclarecidos com 
observações que podemos considerar antológicas na história do pensamento 
linguístico português: 

As nossas dições são aquellas que naceram antre nós ou são já tão antigas 
que não sabemos se vieram de fora.» (Oliveira, 2000 [1536]: 119)

As dições alheas são aquellas que doutras linguas trazemos à nossa por 
alghu)a necessidade de costume, trato, arte ou cousa alghu)a novamente trazida 
à terra. (idem: 121)

Dições comuns chamamos aquelas que me muitas linguas servem 
igualmente; e o tempo em que se mudaram d’hu)a lingua para outra fica tão longe 
de nós, que não podemos facilmente saber de qual para qual lingua se mudaram. 
(idem: 123)

As dições apartadas a que os latinos chamam simprezes ou singelas são 
aquellas cujas partes não podem ser dições inteiras, mas dividem-se somente em 
sillabas e letras; ou também não se podem dividir quando não têm mais que hüa 
só letra. (idem: 124)

As dições juntas a que os latinos chamam compostas são cujas partes 
apartadas sinificam ou podem sinificar; e são dições por si ou partes doutras 
dições em que primeiro serviram e donde têm seu primeiro e proprio nacimento, 
ao contrairo das apartadas. (idem: 125)

As dições velhas são as que foram usadas, mas agora são esquecidas. (idem: 128)

As dições novas são aquellas que novamente ou de todo fingimos ou em 
parte achamos. (idem: 129)

As dições usadas são estas que nos servem a cada porta (como dizem), estas, 
digo, que todos falam e entendem, as quaes são proprias do nosso tempo e terra. E 
quem não usa dellas é desentoado. (idem: 131)

Dições proprias chamamos aquellas que servem na sua primeira e principal 
sinificação. (idem: 132)

As dições mudadas, a que os latinos chamam trasladadas, são as que por 
necessidade ou melhoria de sinificação ou voz estão fora de seu proprio sinificado. 
(ibidem)
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As dições que chamamos primeiras chamam os latinos primitivas. Estas são 
cujo nacimento não procede doutra parte mais que da vontade livre daquelle que 
as primeiro pôs, como roupa, manta, esteira, cadeira [...] (idem: 133)

As dições tiradas, a que os latinos chamam dirivadas, são cujo nacimentos 
vêm doutras alghu)as dições donde estas são tiradas como tinteiro, velhice, 
honrrada. (ibidem)

Marco Varrão divide as declinações em naturaes e voluntareas. Voluntareas 
são as que cada hum faz à sua vontade, tirando hu)a doutra, como de Portugal, 
português e de França, françês; mas de Frandes, framengo e de Galiza, galego. 
(idem: 136)

As declinações naturaes são mais sojeitas às regras e leis de cujo mando se 
rege esta arte. (idem: 139)

As originais, precisas e reflectidas traduções de Oliveira quebravam o 
continuum desejado entre a matriz gramatical latina e o modelo discursivo 
pedagógico indispensável a uma arte da língua portuguesa, composta na 
esteira dos métodos que há séculos asseguravam a transmissão da latinidade. 
O facto de propor nomes alternativos para os casos da língua portuguesa seria 
o bastante para essa incomunicação:

A diferença que têm os casos dos artigos é que no primeiro caso, a que os 
latinos chamam nominativo e nós lhe podemos chamar prepositivo, polla rezão 
que daremos quando faláremos da natureza dos casos e da composição da lingua, 
mas não nesta obra; neste premeiro caso os artigos masculinos acabam em o 
pequeno no singular; e os femeninos em a pequeno. E no segundo caso, a que os 
latinos chamam genitivo e nós assi lhe podemos chamar ou possessivo, também 
nesse acabam em vogaes pequenas os artigos, o masculino em o e o femenino 
em a. Mas no terceiro caso, a que nós e os latinos chamamos dativo, acabam os 
masculinos em o grande e os femeninos em a grande. E no derradeiro, a que os 
latinos chamam acusativo e nós pospositivo, acabam em o pequeno os masculinos, 
e os femeninos em a pequeno [...] (Oliveira, 2000 [1536]: 141)

No que respeita à terminologia, João de Barros seguiu o percurso esperado 
no processo de gramatização de uma língua vulgar. Seria mais perceptível a 
relação entre Barros e a tradição gramatonómica posterior, por estabelecer 
uma terminologia reconhecida e de uso generalizado, e por estar inserido 
num conjunto textual pedagógico. 
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Assim terá considerado Manuel Severim de Faria que, um século mais 
tarde, atribui a Barros, e não a Oliveira, a génese da primeira gramática do 
português. Na explanação das matérias de acordo com as letras do alfabeto e 
no texto complementar dedicado à ilustração da língua pela comparação com 
o latim, Faria encontra os elementos que caracterizam uma arte:

[Barros] escreveu os preceitos da Gramática Portuguesa, e Ortografia, e foi 
o primeiro Autor que reduziu nossa língua a Arte, e com muita brevidade. À 
gramática ajuntou um Diálogo em louvor da língua Portuguesa, em que mostra 
a grande afinidade que tem com a Latina, e para prova disto traz uns versos 
Portugueses, e Latinos, que foram os primeiros deste género. (Faria, 1999 [1624]: 40)

A valorização de um autor como modelo linguístico não se fundamentava 
necessariamente nas reflexões que apresentasse sob a forma de um texto de 
cariz gramatical. O facto de ter composto em modelos literários prestigiados 
era bastante mais valorizado, condição essencial para ser considerado no 
cânone de autores a imitar, tanto no que respeita ao estilo, como na ortografia 
e sintaxe. De novo, Fernão de Oliveira perde na comparação com Barros, que 
empreendera uma obra historiográfica e patriótica, reconhecidamente modelar 
para quem tentasse o género narrativo. Álvaro Ferreira de Vera, nos Breves 
louvores da lingua portuguesa, prescreve um cânone de autores dos principais 
géneros literários, em que Barros surge ao lado de Camões, Frei Heitor Pinto 
e Frei Bernardo de Brito. A Fernão de Oliveira, precursor na gramática, nem 
uma referência (Vera, 1631: 86v.).

João Franco Barreto publica em 1671 uma Ortografia da Lingua Portugueza, 
justificando as regras com uma colação meticulosa das autoridades ortográficas 
anteriores, recuando até à obra de Duarte Nunes de Leão (1576). É legítimo 
supor que nesta época fosse difícil o acesso aos textos dos primeiros gramáticos, 
já que Barreto não aproveita a autoridade de Oliveira para sustentar o seu 
intento de eliminar da escrita algumas consoantes etimologizantes (Barreto, 
1671: 119). Aliás, a gramática não aparece sequer na lista de autores citados.

2. Ortografia

Nos finais do século XVII, as descrições de Barros e Oliveira são 
inequivocamente identificadas com um estádio antigo da língua. O texto era 
impresso em caracteres góticos, com uma configuração que o aproximava dos 
documentos manuscritos e dos incunábulos. A técnica de divisão dos capítulos 
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era ainda incipiente, assinalados através de letras capitais ornamentadas. Os 
títulos geralmente indicam apenas a numeração do capítulo, explicitando 
raramente o assunto de que tratam. Os parágrafos são iniciados pela marca 
tipográfica respectiva, e não pela mudança de linha. A ortografia, com 
abundantes abreviaturas e expurgada de caracteres ociosos, assemelhava-se à 
escrita dos indoutos, que por não terem conhecimentos de latim, reproduziam 
a pronúncia das palavras. Nos alvores do Iluminismo, os poucos leitores que 
tivessem o interesse e a oportunidade de consultar esta obra rara não podiam 
deixar de se congratular pela aparente perfeição que a língua portuguesa 
alcançara desde o tempo de Oliveira. 

A ortografia e o léxico haviam evoluído na via etimologizante, prescre-
vendo-se uma aproximação à imagem gráfica do latim e o incremento do 
vocabulário a partir do fundo erudito que o latim oferecia. Nas obras de 
reflexão metalinguística defendem e apuram o princípio da fidelidade à 
imagem da matriz latina, com destaque para a Prosodia de Bento Pereira, o 
Vocabulario Portuguez e Latino de Rafael Bluteau e a Orthographia (1734) de 
Madureira Feijó.

O respeito pela etimologia era geralmente considerado como o critério de 
regularização menos problemático, já que a solução consistia em explorar e 
potenciar as semelhanças com um sistema ortográfico sobejamente conhecido 
e tido por coerente, com a vantagem acrescida de viabilizar a estabilidade e 
permanência do signo gráfico.

A aproximação ao latim concretiza-se sobretudo sob a forma de grafemas 
etimológicos latinizantes, em que, segundo o princípio de uma escrita 
ideovisual, as letras actuam como marcadores semânticos e facilitam o processo 
de reconhecimento das palavras e do respectivo significado, devido à criação 
de hábitos visuais por parte do leitor. A via das grafias etimologizantes já não 
era questionável, uma vez que as inversões a essa tendência, no sentido de 
uma aproximação à pronunciação efectiva, introduziriam mais perturbações 
que benefícios.

Nos debates académicos sobre a normalização ortográfica, realizados no 
início do século XVIII por iniciativa de Rafael Bluteau, invocam-se os nomes de 
Duarte Nunes de Leão, Ferreira de Vera, João Franco Barreto e Bento Pereira. 
Franco Barreto é largamente contestado por introduzir grafias com cedências 
ao critério da pronúncia. Oliveira e Barros estão definitivamente excluídos do 
cânone das autoridades em matéria ortográfica1.

1  O assento das conferências foi publicado com o título «Prosa Grammatonomica, 
Portugueza, ou regras, e leys, para o uso das letras do Alfabeto Portuguez, na escritura, e na 
pronunciaçaõ» (Bluteau, 1727-1728: 186-228). No artigo do Vocabulario dedicado à palavra ortografia, 
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3. Testemunho lexical

A Grammatica Oliveira será recuperada apenas na qualidade de 
testemunho autorizado do léxico da primeira metade do século XVI. O 
dicionário de Rafael Bluteau constitui um corpus de autoridades para a 
abonação do léxico português, e neste domínio específico as observações sobre 
léxico antigo servem de fonte informadora para a redacção de artigos. Por 
exemplo, o capítulo 36, sobre dições velhas, foi minuciosamente escrutinado, 
e de breves linhas obteve abonações e definições para cinco artigos. Cita-se a 
edição semidiplomática de Amadeu Torres e Carlos Assunção:

Poys e) te)po del rey dõ afonso anrriq)z capa pelle era nome de hu)a çerta 
vestidura e não somete de tãto tempo mas tãbe) antes de nos hu) pouco nossos pays 
tinhão alghu)as palauras q) ja não são agora ouuidas: como cõpe)gar que queria dizer 
comer o pão cõ a outra vianda e nemichalda o qual valia como agora nemigalha 
segundo se declarou poucos dias ha hüa velha q) por isto foy pergu)tada dize)do ella 
esta palaura: e era a uelha a este te)po q)ndo isto disse de çento e dezaseis ãnos de 
sua idade. Estas diz çiçero no terçeiro liuro a seu irmão quinto. as velhas digo nos 
diz elle q) guardão muito a anteguidade das linguas porq) falão com menos gente: 
acarão q) quer fizer ju)to ou apar: e samicas que sinifica por ventura: e outras piores 
vozes ainda agora as ouuimos e zõbamos d’llas. (Oliveira, 2000 [1536]: 210)

Acaram. Palavra antiquada, que valia o mesmo, que Junto, ou A par. Faz 
della menção Fernão de Oliveira na sua Grammatica Portugu. cap. 36. (Bluteau, 
1712-1728, I: 62)

Capa-pelle. No tempo del-Rey D. Affonso Henriquez era o nome de hua 
certa vestidura. Oliveira, Grammat. Portug. cap. 36. (idem, II: 119)

Compegar. Palavra antiquada. Queria dizer comer o paõ com a outra vianda. 
Oliveira, Grammatica Portug. cap. 36. (idem, II: 419)

Oliveira e Barros não constam entre os autores de textos metaortográficos: «Temos quatro Autores 
de Orthographia da lingua Portugueza, ou para dizer melhor, quatro Orthographias, porque 
todas quatro saõ diversas, a do Licenciado Duarte Nunes de Leão, impressa anno de 1576. a 
de Alvaro Ferreyra de Vera, anno de 1631. & as de Joaõ Franco Barreto, & do P. Bento Pereyra 
mais modernas. Com Orthographia differente destas quatro escreve muytas dicções o P. Man. 
Fernandes no seu livro intitulado, Alma Instruida, &c. Desta maneyra, em Portugal, para o 
modo de escrever não ha moda, nem regra certa; quasi todos escrevem como querem; & com a 
continuaçaõ desta diversidade, só cada hum poderá entender a sua escritura.» (Bluteau, 1712-
1728, VI: 125).
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Nemichalda, & Nemigalha. Saõ palavras antiquissimas, das quaes faz 
menção Fernão de Oliveira, cap. 36. da sua Grammatica Portugueza, impressa 
ha mais de cento, & sessenta annos. No dito lugar diz este Author, que hüa 
velha daquelle tempo, que tinha cento, & dezaseis annos, fora perguntada pela 
significação desta palavra; mas não traz a reposta da velha. Só se colhe, que as 
duas ditas palavras significavão o mesmo, com esta differença, que Nemichalda 
era palavra jà antiquada, & Nemigalha era mais à moda. (idem, V: 707)

Samicas. Palavra antiquada, da qual faz menção Fernão d’Oliveyra na sua 
Grammatica Portugueza, cap. 36. quiz dizer, Por ventura. (idem, VII: 464)

Este fundo documental foi aproveitado com reservas, pois as soluções 
ortográficas eram inaceitáveis, devido a traços como a manutenção dos grupos 
grafemáticos çe/çi. Bluteau optou por parafrasear o texto de Oliveira nas 
definições e introduziu actualizações ortográficas, como é o caso dos dígrafos 
cultos -gn- , que no século XVIII ainda não se realizavam foneticamente, ou 
de palavras configuradas por processos de relatinização, como instrumento, 
forma que corrige o vulgar estormento.

As dições mudadas a q) os latinos chamão trasladadas são as q) por neçessidade 
ou melhoria d’sinificação ou voz estão fora de seu proprio sinificado e ou estão 
e) lugar doutra dição q) não era tã bõa como nos q)riamos p)a nosso inte)to ou estão 
õde não auia dição propria como liuro qndo q)r dizer estormento musico [...]» 
(Oliveira, 2000 [1536]: 214-215)

Trasladado, ou Transladado, Translaticio, ou metaphorico. (As dicçoens 
mudadas, a que os Latinos chamão Trasladadas, saõ as que por necessidade, ou 
melhoria da significação, ou voz, estão fora de seu proprio significado, ou estão 
em lugar de outra dicção, que não era tão boa, como nòs queriamos para nosso 
intento, ou estão onde não havia dicção propria, como livro, quando quer dizer 
Instromento musico. Fernão d’Oliveyra, Grammat. Portug. cap. 39.) (Bluteau, 
1712-1728, VIII: 255)

O número de abonações a partir de Oliveira é diminuto — menor do que 
de Barros — e ocorrem a propósito de notícias etimológicas ou derivações 
(cf. os artigos Aveiro, candieiro, arcabuz) ou informação linguística (ageitivo, 
boquicheo, cicioso, líquido, melodia, pospositivo). 

No final do século XVIII, o único exemplar acessível da Grammatica 
seria o que ainda hoje se conserva na Biblioteca Nacional. Bluteau teve a 
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oportunidade de consultar um exemplar, talvez pertencente ao espólio do 
convento dos teatinos, ou à biblioteca de Alcobaça. Seguramente restariam 
menos do que da Grammatica de Barros, que segundo noticia Inocêncio Silva 
era já bastante rara na primeira metade do século XVII2.

O autor do primeiro grande dicionário monolingue do português, António 
Morais Silva, trabalhou a partir da recolha de Bluteau. O Diccionario da lingua 
portugueza (1789) foi um dicionário essencial para a configuração do português 
moderno e para a constituição de um elenco de autoridades e exemplos de 
uso literário da linguagem. Morais repetiu grande parte das abonações em 
que Oliveira era a fonte e tudo indica que citou em segunda mão, pois não 
altera as transcrições de Bluteau, no sentido da aproximação à edição de 1536. 
Na verdade, quando no Vocabulario há mais de uma autoridade no artigo, 
Morais prefere indicar o autor mais moderno, ou então substitui Oliveira por 
outra abonação que Bluteau desconsiderara ou que lhe era posterior. Quando 
recupera o texto de Oliveira, integra-o no enunciado lexicográfico, de forma 
que o leitor já não se apercebe da relação de intertextualidade, ou do facto de 
a Grammatica ser a fonte que documenta o significado da palavra3.

Até ao surgimento das edições modernas, a Grammatica da lingoagem 
portuguesa foi pouco mais que um bibliónimo. O seu conteúdo desapareceu 
da memória textual e do intertexto metalinguístico, sobrevivendo como 
referência do léxico antigo através do dicionário de Morais. Conheceu novas 
edições tardiamente, muito após as reedições da ortografia de Nunes de Leão 
(1784) e da gramática de Barros (1785). Data de 1871 a intitulada «segunda 
edição, conforme a de 1536, publicada por diligencias e trabalho do Visconde 
d’Azevedo e Tito de Noronha». Rodrigo de Sá Nogueira editou a 3ª edição 
«feita de harmonia com a primeira», acompanhada de estudo e glossário de 
Aníbal Ferreira Henriques (1936). Eram naturalmente leituras imperfeitas, 
com os limites que a tipografia impunham a uma edição semidiplomática de 
um original em caracteres góticos. Sá Nogueira reconhecia as dificuldades na 
transcrição: «Se esta edição tem faltas para o investigador erudito, certamente 
prestará serviços aos menos escrupulosos, mormente àqueles a quem não é 

2  «Manuel de Faria e Sousa, nos seus Commentarios aos Lusiadas impressos em 1639, dá 
também testemunho da raridade da Grammatica, confessando que nunca a pudera vêr.» (Silva, 
1858-1923, III: 320).

3  Por exemplo, e retomando um artigo de Bluteau acima citado, «Compegár, v. n. antiq. 
Comer o pão com o conduto. Oliveir. Gram. Port. c. 36.» (Morais Silva, 1789: s.v.). Outros artigos 
em que Morais refere Oliveira são ageitívo, arcabuz, cápapélle, el-rei, guadamecim, melodia, picote, 
polguèiras, pospositívo, ruão, samicas, sarapulha.
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dado consultar a 1ª edição. Em boa verdade o que se devia fazer era uma edição 
facsimile, mas infelizmente nem todos pensam assim» (Oliveira, 1936 (1536): 
Prefácio). Salvaguardado pela reprodução fac-símile de 1981 e esclarecido 
pelo trabalho filológico de Amadeu Torres e Carlos Assunção (2000), Fernão 
de Oliveira pode finalmente dar o seu pleno e indispensável contributo para a 
documentação de um dicionário histórico do português e para os estudos de 
historiografia linguística.


