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A Ortografia ou arte de escrever e pronunciar com acerto a l!ngua portuguesa de 
Madureira Feij! faz parte do conjunto primordial de textos "ortografias, gram#ti$
cas e dicion#rios% que instru&ram o percurso hist!rico da l&ngua portuguesa escrita, 
que apoiaram a sua escolariza'(o e fundamentaram uma tradi'(o can!nica e nor$
mativa. Foi o manual ortogr#fico mais divulgado e mais acatado, com edi')es 
numerosas entre 1734 e 1856, e continua a ser um dos t&tulos mais citados entre as 
refer*ncias hist!ricas da l&ngua portuguesa. 

O testemunho de Madureira Feij! tem servido como fonte principal e mais 
id!nea para fundamentar e esclarecer n(o s! a tradi'(o ortogr#fica, mas tamb+m a 
cr&tica de variantes lexicais, justificando as formas optadas e hoje prevalecentes 
nos dicion#rios, e ainda outros factos da hist!ria da l&ngua, como, por exemplo, a 
sequ*ncia diacr!nica de oposi')es neutralizadas entre fonemas sibilantes apicais e 
palatais e tamb+m os fonemas labiais v/b.  

Neste contexto, a obra de Feij! come'ou a ser recuperada h# cerca de trinta 
anos, por Adelina Ang+lica Pinto, em recens)es parcelares, e foi depois retomada 
pela mesma investigadora num pesquisado trabalho dedicado ao estudo da teori$
za'(o ortogr#fica em Portugal, no ,mbito de uma disserta'(o de doutoramento, 
tragicamente interrompida, quando se encontrava j# pr!xima da conclus(o, em 1 
de Abril de 1988. A Ortografia foi depois tema de trabalhos acad+micos "Gon'al$
ves 1992 e 2003; Kemler 2001% e ocupa actualmente um lugar de relevo no roteiro 
bibliogr#fico da historiografia lingu&stica portuguesa.  

Em rela'(o -s ortografias anteriores "Gandavo, 1574; Nunes de Le(o, 1576; 
Vera, 1631; Bento Pereira, 1666 e Barreto, 1671%, Feij! acrescenta uma ampla com$
ponente lexicogr#fica, oferecendo ao p.blico um primeiro prontu#rio de refer*n$
cia normativa para acompanhamento do uso escrito da l&ngua portuguesa, no 
dom&nio da ortografia e do vocabul#rio. 

 
O manual ortogr#fico de Madureira Feij! / pela sua dimens(o dicionar&sti$

ca; pelo testemunho diacr!nico; pelo desempenho did#ctico inaugural na escolari$
za'(o da l&ngua; e ainda pelo seu prolongado e influente percurso editorial, com 
fortes repercuss)es no estabelecimento da tradi'(o ortogr#fica / + uma fonte 
principal do Corpus Lexicogr#fico do Portugu*s e encontra$se dispon&vel, em edi$
'(o virtual, no Diciweb. Pelas mesmas raz)es, parece recomend#vel assegurar a 
perdurabilidade dessa edi'(o, agora em suporte tradicional, na forma de livro, 
tornando deste modo acess&vel um texto cl#ssico dos mais destacados, no patri$
m!nio da elabora'(o metalingu&stica. Acess&vel, n(o s! para os estudiosos do por$
tugu*s, que mais o procuram, mas tamb+m para todos aqueles que reconhecem na 
mem!ria estudada da l&ngua um recurso proveitoso para o seu desempenho, na 
express(o escrita e oral da comunica'(o quotidiana. 

O volume vai acompanhado de um &ndice exaustivo de todas as formas por$
tuguesas "29 567 formas diferentes% com indica'(o das frequ*ncias, facilitando a 
consulta e a legibilidade do texto. Pode assim observar$se o uso recursivo de for$
mas como significa"#o e pronuncia"#o. No seu conjunto, as palavras com o mesmo 
radical de significado, ocorrem mais de 550 vezes / esta frequ*ncia pode enten$



der$se como um bom indicador da preocupa'(o dicionar&stica que motivou o seu 
autor. Por sua vez, as palavras com o mesmo radical de pron$ncia ocorrem, no seu 
conjunto, mais de 850 vezes, confirmando a ambival*ncia do manual, no dom&nio 
da ortografia e da ortofonia, como se promete no t&tulo "0Arte de escrever e pro$
nunciar com acerto0%. Neste &ndice encontram$se tamb+m todas as palavras que 
foram objecto de pondera'(o normativa, por parte do ortografista, as formas 
an!malas, consideradas 0erros0 e as respectivas 0emendas0 distribu&das pela ordem 
alfab+tica. 1 um dos aspectos mais interessantes de toda a informa'(o diacr!nica 
desta obra. Para garantir o acesso f#cil a todas essas palavras, que s(o de muito 
baixa frequ*ncia, indica$se a p#gina em que se localizam as primeiras ocorr*ncias 
de todas as formas. 

 
A leitura cr&tica, a elabora'(o dos &ndices e a prepara'(o da edi'(o foram 

feitas no Centro de L&nguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Parte do traba$
lho teve execu'(o pr#tica no ,mbito de um Mestrado em Estudos Portugueses, e 
foi objecto de uma disserta'(o com o t&tulo Orthographia de Madureira Feij%: Edi"#o 
e estudo de aspectos lexicogr&ficos, apresentada em 2006, por Maria Isabel Prates. 

2 mesma investigadora se deve a leitura diplom#tica, agora publicada, feita 
sobre a edi'(o princeps.  
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