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Femao de Oliveira, "figura muito interessante do secula XVI, inteligente, 
aventureiro, irrequieto" (Vasconcelos 1959: 27), "eximio eultor do portugues do seu 
tempo, conhecedor das leteus sagradas c profanas ( ... ), pensador, erudito e sabia, lati
nista, renovador da ret6rica de Quintiliano" (Assunryao 1997: 42), "representante dum 
aventureirismo cultural e, de certn modo, contestatirio, feita de intuiryao e indiscipli
na, com alguns toques de genio" (Buescu 1983: 15), teni nascido em Aveira em 
1507. 

Com treze anos de idade, ingressa oa onlcm dos Duminicanos, umk, durant!;.': a 
decada de 1520, tendo sida discipulo de Andre de Resende, adquiriu uma "forma~iio 
moral e humanista, de que a comunidade se orgulhava" (Passos 1994: 18). Em 1532, 
Frei Fernao de Oliveira abandona 0 mosteiro de S . Domingos de Evora e foge para 
Castela. 

Nesses tempos de que Dlio hi! verdadeira mem6ria, Oliveira tera e){perimentado 
o convivio de lctrados, para quem 0 humanismo se tomara uma bandeira de 
entusiastica paiJdio ( . .. ). Em E~panha, ( ... ) Oliveira vivenciou, pela primeira 
vez, 0 gosto pdo eulto do idioma palrio. Foi ai que admirou a Gramatica de la 
Lengua Castellana de E. A. Nehrija (Ibidem; 32). 

Teresa Passos admite a hipotese de Femao de Oliveira, na sua estada em terras 
espanholas, ter contactado pessoalmente com 0 gramatico andaluz (Cfr.lbidem), mas 
cssa hipotese nao se verifica, pais Nebrija faleceu em 2 dc Julho de 1522 - quando 
Oliveira teria apenas 15 anos de idade -, dez anos antes de Oliveira se ter deslocado 
a Espanha. 

Abandonado ° habito, Oliveira nao renega a sua componente religiosa-eclesi
astica e pede a Paulo Il1 (1534-1549) a separa~ao dos votos de S. Domingos e a sua 
entrada na hierarquia ec1esial secular. 0 (agora) Padre Fernao de Oliveira regressa a 
Portugal, ccrtamente entre 1534 e 1535, e dedicou-se ao ensino da gramatica portu
guesa e latina aos filhos de Joao de Barros, do Barao de Alvita e a D. Fernando de 
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Almada, a quem dedica a Grammatico do Lingoagem Portuguesa. saMa dos prelos de 
Germano Galhardo, em Lisboa, em 1536. 

Em 1540 au 1541, parte para 0 Vaticano, com a incumbencia de missao regia 
a respeito dos cristaos novos, mas acaba prisioneiro pelas gales francesas entre Barce~ 

lana e Genova. Regressa it patria em 1543 na companhia do Nimcio da Santa S6 em 
Portugal Luis Lippomano (1542-1544). Em 1545. incorporado uuma armada france
sa, e fcito prisioneiro de Inglaterra no Canal da Mancha, chegando a frequentar a 
corte dos reis ingleses, Henrique vm e Eduardo VII, que motivou, em 1547, a sua 
prisiio nos circeres da Inquisiyao durante quatro anos. Saiu em liberdade em 1551 e, 
no ano seguinte, participa, oa qualidade de capeliio real. numa expediyao ao norte de 
Africa, acabando, uma vez mais, por ser preso. Urn ano depois (1553), consegue vir a 
Lisboa negociar a liberta(,':1io dos seus compatriotas. Em 1554, D. loao III (1521 - 1557) 
norneia-o revisor tipognifico da Universidade de Coirnbra, lecionando tamWm retori
ca. Em 1555 publica a Arte da Guerra do Mar, saida dos prelos de loaD Alvarez, na 
cidade de Coimbra. Em 1557 volta a ser preso pela Inquisiyao. Femao de Oliveira 
deve ter falecido em 1581, em Pedrogiio, segundo Ferreira Deusdado (1995: 282), 
pondo fim 

ao seu trabalho nunea recompensado. Como CamOes morreria, it beira 
da miseria; como CamOeS mania quando a patria sucumbia, mais 

pormcUria dos seus do que por merecirnento do estrangeiro (Passos 1994: 89), 

2. A Grammatica da Ungoagem Portuguesa (Lisboa 1536) 

A Grammatica da Lingoagem Porruguesa (Lisboa 1536) foi a primeira grarna
tiea do Portugm:s e a tereeira a ser publicada de uma lingua romance em toda a Euro
pa, depois da Grammatica de la Lengua Castellana de Nebrija, em 1492, e da Gram
maticheta de Gian Giorgio Trissino, em 1529. Ha, eontudo, quem sustente que a obra 
de Oliveira nao e urna verdadeira gramiitica do Portugues (Cfr.. v.g., Kemmler 1996: 

19 e Buescu 1971: LXXVI-LXXIX), porque e insufieientemente sistematizada, nao 
seguindo os modelos latinos habituais, e 0 pr6prio autor exprime, no c610fon e no 
cabeyalho da dedieatoria, tratar-se apenas da "primeira anota(,':ao ( ... ) da Lingua Por
tuguesa" (Oliveira 2000: 81 e 155). 

Contudo, nao nos parece que qualquer desses argumentos seja valido, porque, 
efetivamente, apesar de ser poueo sistematizada, nao apresentar quaisquer defini(,':oes, 
nllo analisar todas as partes do diseurso - emhora, como veremos, aceite as "tradicio
nais" oito -, naQ atrlbuir quasc nenhurna importancia Ii sintaxc, c remctcr csses as
suntos para uma outra ohra mills especializada a publicar posteriormente, pareee-nos 
que, de fato, se trata de uma gramatiea, por urn lado, dcscritiva c, por outro, normati
va, pois apresenta, com grande acuidade e perspicacia, a fonctica do Portugues da 
cpocn. elabora uma teoria de composi(,':ao e deriva(,':ilo das palavras da lingua portugue
su c (Jim algumas normas ortograticas que os leitores devem scguir. Por outro lado, se 
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eo pr6prio autor a ser humilde e a referir que se trata de uma simples anotay30 da 
lingua, tambem nao e menos verdade que ele, em varias passagens, diz que esta sua 
obra e uma "grammatica", uma "arte" e ainda uma "arte de grammatica": 
Esta arte de grammatica em todas as suas partes ( ... ) e resguardo e anotayao desse 
costwne e uso (Ibidem: 138); 

A alte nos pode ensinar a falar milhor, aioda que naa de novo; ensina aos que 
nao sabiam e aos que sabiam ajuda (Ibidem); 

As declina~Oes naturaes silo rnais sojeitas as regras e leis de cujo mandado se 

rege esta arte. As regras ou leis que digo sao ( ... ) anota~ de bo costume 

(lbidem: 139); 

Do intento desta parte da grammatica que agora tratamos nao e mais que s6 dar 

noticia das vozes, e Illio difin~Oes ou determinadas declara~Oes das cousas (Ibi

dem: 145); 

Nesta obra C ... ) nllo fazemos mais que apontar os principios da gramm3tica que 
temos na nossa lingua (Ibidem: 152). 

Com esta obm, 

Femlio de Oliveira, nao obstante as suas tergiversacOes como hornern, ganhou 
jus a imortalidade, que lbe outorgou sem favor a Ifngua portuguesa como ao 
primeiro que ousou objectivar-lhe as estruturas, delinear-lhe 0 corpo org.inico, 
captar-Ihe 0 fOlego e 0 espirilO, prop6-la como modele de aprendizagem e de 
estudo contra 0 predominio da latina e da castelhana (Torres e Assun<;ilo 2000: 
26). 

Nas palavras de Eugenio Coseriu, 

Oliveira ( ... ) supera de longe tudo 0 que, pelo menos ate hoje, conhecemos 
nesse campo [fom\tica empirical em toda a Romania. Atraves da sua clara intui
Clio da funcionalidade linguistica e da distincilo, aplicada frequentemente tam
bern na descricilo concreta, entre os esquemas funcionais da lingua, esquemas 
as vezes s6 virtuais ('sistema da lingua') e a sua rcal izacilo ('norma da 1Ingua'), 

ele anlecede 0 seu tempo na descriciio linguistica em geral c apresenta-se como 
wn dos gramMicos mais originais de toda a Renascenca (Coseriu 2000: 31). 

A Grammatica de Femllo de Oliveira visa fundamentalmente estabelecer os 
principios normativos da lingua portuguesa, espeeialmente no respeitante a ortoepia. 
Esm dividida em capitulos, cinquenta no total, com exclusao da dedieat6ria - prefa
cio, onde se patenteia 0 objetivo fundamental do autor, que se centra Da deseriyiio 
foneliea da lingua portuguesa em eontraste I oposiy5.o com a eastelhana e latina. Pre-
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tcnde ainda fornecer uma hist6ria do vocabulario portugues e afirmar a autonomia da 
lingua lusa, quer em rela~o ao Latim quer ao Castelhano. De acordo com Leite de 
Vasconcelos, 

este periodo da hist6ria da nossa Filologia pode caracterizar-se pdo seguinte: 
preocupafi'io, nos gramaticos. da semelhan(j:a cia gram~tica latina com a portu
guesa, ao que eram levados por influencia dos humanistas da tpoca do Renas
cimento, e como conseqiU::ncia inevitAvel do ensino nos seculos precedentes 
exclusivamente baseado no 18tim; disciplina e autoridade gramaticais; 0 estudo 

cada Vel: mais profundo da lexioologia; e senlimenlo patri6tico da superioridade 
da lingua portuguesa em face das outras, principaimente da castelhana, sua coo

oorrente tcmivel (Vasconcelos 1929: 82). 

Ora, tambern neste aspecto, Oliveira inovou consideravelmente, pois procurou 
que a gramatica portuguesa nAo ficasse oneil/o ortis [olinae, mas, a partir dela, a lin
gua portuguesa se autonomizasse e se superiorizasse mesmo a latina, e nao somente a 
castelhana. 

Em resumo, preteode Oliveira 

em dizer MO tude, mas apontar alghlias partes necessareas da ortografia, acen
to, etimologia e analogia da nossa linguagcm, em comum e particulariumdo 
nada em cada diC!lo (Oliveira 2000: 82). 

Dos restantes capitulos, 0 grarmitico beirno dedica vinte e quatro Ii fomhica e 
onografia (VI-XXIX), treze Ii lexicologia (XXX-XLII), sels a morfologia (XLllI-XL
VIU) e apenas urn a sintaxe ou constlUyao (XLIX). No ultimo capitulo (L), em posfa
cio, O liveira reflete sobre a novidade da obra e a sua escusa a crilicas nilo fundamen-
13das, pois, nas suas palavras, nao teve outro exemplo antes e n110 a escreveu com 
malicia, podendo esta ser emendada se assim 0 considerarem (Cfr. Ibidem: 154). 

Nos capitulos r a V da Grammatico consta uma parte ainda introdut6ria, onde 
Oliveira apresenla a DCMf3.0 de linguagem, 

que e figura de entendimento: e assi e verdade que a boca diz quanta Ihe manda 
o coracllo e nilo outra cousa; ( .. . ) porque se as obras 511.0 provo do homem C ... ) 

c: as palavras sao imagem das obras ( ... ), cada hum fala como qucm e: os bos 
falam virtudes e OS maliciosos maldades (Ibidem: 83). 

Apresenta tambem 0 seu conceito de gramatica, que, para 0 human isla beirno 
quinhentista, "e arte que ensina a bern leT e falar" (Ibidem: 87). 8stc julzo assinala 
fundamen13lmente os objetivos subjacentes 8 elabornC;:i1o da grnmatica. Por um lado, 
esta deve ser didAtica, pois a sua finalidadc principal e "ensinnr", e 0 conlcudo desses 
conhccimentos / ensinamentos deve ser a norma fonctica Oll n ortoepia, pois 0 aluDo 
deve lieT capaz de " ler bern" e "falar bern". Esta C, na csscncia, a ruplurn epistemol6-
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gica mais salieote na Grammatica de Oliveira, pois este nAo faz qualquer referenda A 
escrita, como era habitual na epoca e em toda a tradi~Ao gramatical. E, pam 0 huma
nista beirno, a primeira parte da gramiltica deve ser tripartida: 

A primeira panicao que fazemos em qualquer lingua e sua grammatica seja esta 
em estas Ires panes: tetras, sillabas e ~'Qzes. que tambem ha nossa de Ponugal 
com suas conside~Oes confonnes ;\ propria melodia (Ibidem: 89). 

Ainda nesta parte introdut6ria, Fernlio de Oliveira faz diversas referencias as 
origens da nacionalidade portuguesa, defendendo a Slla primazia face a Espanha, 
como, quando afinna, "8 antiga nobreza e saber da nossa gente e terra da Espanha, 
cuja sempre milhor parte roi Portugal" (Ibidem: 84), e reflete sabre a origem e evolu
~o de palavras como "Portugal" e "Lisboa", mas que hoje nao tern qualquer susten
tar;:l1o cientifica. 

No eotaoto, no capitulo IV, como grande humanista, defende a cultura e 0 c0-

nhecimento. associando-os ao progresso de um pais, e prop3e urna auto-estirna lin
guislica, isto e, que cada urn arne a sua pr6pria lingua, porque esta patenteia a popula
~ao que a fa la: 

o (Slado da fortuna pode conceder ou tirar favores aos c:studos liberaes. E esscs 
estudos fV:eJD mats durar a gloria da tern em que florecem. porque Grecia e 
Roma sO por isto ainda vivem: porque quando sc:nhoreavllIll 0 mundo manda
ram a 1000S as genies a elles sojeitas aprender suas linguas, e em elias escreviam 
muito bOas doutrinas; e nilo somenle 0 que entendiam escreviam ne1\lIS, mas 
tambem trasladavam par'eUas IOdo 0 bo que !iam em outtas. E dests fei~ nos 
obrigaram a que ainda agora trabalhemos em aprender e apurnr 0 seu esquCI;en
do-nos do nosso. 

Nilo fao;:amos assi; mas tomemas sobre n6s, agora que e tempo e somos senho
res, porque milhor e que ( nsinemos a Guine ca que sejamos ensinados de Roma, 
ainda que ella agora tevera toda sua valia e preo;:o. E nilo desconfi emos da nossa 
lingua porque os homens fazem a lingua, e nilo a lingua os homens (Ibidem: 

'6). 

E tamoom sustenta que 

nao IrahaJhemos em lingua estrangeira, mas apuremos lanto a nossa com boas 
doulrinas que 0 possamos ensillac a 111uitas (Jutras gentes (Ibidem: 89). 

2.1. A Fonatica 
Nos viote e quatro eapitulos seguintes, isto e, entre 0 VI e 0 XXiX. Oliveira 

analisa a fooeliea portuguesa do seculo XVI, oode apresenta a defioi~Q de " Ietea" e 
c1assifieayao dos sons do Portugues, a ortografia, a especifieidade da fonetica portu
guesa em oposil;aO a latina. a cJassifieayao das vogais e consoaoles, os dilongos e a 
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prosOdia portuguesa. Assim, " Ietm", para Oliveira, e sinonimo de fone QU, evenmal
mente, fenema; "sinal" e "figura" equivalem a grnfema (efr. Ibidem: 89), nao haven
do ass;m confusao entre os dais conceitos, como aconteC"ia, poT exemplo, em Nebrija. 
Defende 0 gramatico quinhentista que 0 Portugues tinha urn numero diferente de fo
nemas que 0 Latim e 0 Castelhano, pois, 

N6s com os castelhanos que ~omos ruais vezinhos concorremos muitas vezes 
em huas mcsmas vozes e letras. E contudo mlo tanto que nlI.o fique alghila par
ticularidade a cada hum por si: hOa s6 voz e com as mesmas letta!>, e a nOs e aos 
castelhallos guerra e papet. E. no pronunciar. quem nilo simira a diferen~ que 
temos, porquc clles escondem-se e nOs abrimos mais a boca? (Ibidem: 91). 

Para chegar it conclus30 da funyao distintiva dos "fonemas" , Oliveira usou 0 

metodo da comutayao, ja anterionnente experimenlado por Nebrija e somente siste
matiZlldo pelo Circulo Linguisti co de Praga, que criou, em 1926, a Fonologia. Olivei
ra e bern claro na seguinte passagem: 

S6 mudar hila letra, hum acento ou sum, e mudar hila quantidade de vogal gran
de a pcquena ou de pequena a grande, e assi tambern de hQa consoamc dobrada 

em singela 00, ao contrairo, de singcla em dobrada, faz ou desfaz muito no si

nificado da lingua (Ibidem: 94). 

2.1.1. As Vogais 

Os fonemas au, na sua terminologia, as " Ietms" dividem-se em vogais e con
soantes (Cfr. Ibidem: 89). Dcntre as primeiras, distinguem-se oito fonemas diferentes. 
Ao contnirio de Nebrija na Granuilica de fa Lengua Castellalla, Femao de Oliveira 
distingue entre vogais abert..'\s ("grandes") e fechadas ("pequcnas"), ii exce~ao da 
vogal palatal e velar. Assim, para 0 gramatico luso, 0 Portugues do stkulo XVI tinha 
os oito seguintes fonemas vodlicos: Ia/, lui, lEI, lei, hI, 10/, Iii e lui. E interessante 
ainda 0 fato de 01 iveira apresentar apenns cxemplos tonicos para dcmonstrar esta te
o ria, como Almada, Alemanha,jesra,/esto, jermosos e jemlOso, c uma proposta de 
gra na d iferente da habitual, muito pr6x ima da da International Phonetics Association, 
ainda que, para Buescu, 0 uso dos caracteres gregos se deva, primeirnmcntc, a Gian 
Giorgio Trissino (1478-1550) e, mais tarde, a Leonardo Salviati ( 1540-1589) em 
quem Oliveira se tera baseado (err. Bucscu: 1971: LX I-LX II : crr. tb. Idem: 
1975 , 24-27), 

Com efeito, para Oliveira, 

temos oilo vogaes na nossa lingua, mils nllo temo_ m"i~ de: ci nco l1~uras ( . .. ). 
o remedio quc cu a iSlo posso (tar c estc: qUI! nll~ VlllInu grllJldcK dobremos as 

le tra s, mas de lal lc i(j:ilu (IUe II dohrar dc: llull ~CI fll~n ell1 hum meslllo lugar e fl
gum - 0 II neslu flln1Ut u, e (' ncsln I:, CI 0 tambem nc..'I(\OUlra lJ,I; e os pequenos 
nas fonnus IIcosLunuldlis (Ol iveira 2000: 91 ( 2). 
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Para urna melhor visualiz3ryAo, poderfamos tra~ 0 seguinte quadro, com a 
nomenclatura usada por Oliveira, a descri~iio do grafema proposto, a correspondencia 
fanol6giea atual e 0 exemplo apresenrado pelo gramatico quinhentista: 

Nome do som Fonema Atusl Exemplo 

A precocidade ou 0 pioneirismo de Oliveira nesta analise fonetico-grafCmica 
pode, pOI exemp!o, constatar-se comparando 0 seu quadro (pre-) teoretico com a(s) 
perspectiva(s) de alguns fon610gos atums. Com efeito, presentemente, alguns fon6lo
go, - e nem todos - apenas adicionam 0 fonema /~I em posiryiio pOs-tonica (efr. 
Mateus 1996: 172). Quanta ao vocalismo tonica ou acentuado, Morais Barbosa, por 
exemplo, refere os mesmos que Oliveira (Cfr. Barbosa 1983: 51). 

Fcrnao de Oliveira diferencia tambem as vogais nasais e, nesse caso, apenas 
considera cinco fonemas (t6nicos): lat, leI, iii, 101 e lUI, como propOe, hoje, Mira Ma
teus, par cxcmplo (Cfr. Matcus 1996: 175). Com efeito, para Oliveira, 

[as vogais] mudam a voz porque nao e a mesma voz vila e vila; mas 0 til que Ihe 

posemos muda a calidade do a de clara voz em escura e mete-o mais pellos 

narizes. Outro tanto nas outras vogacs como e e e, i e i, 0 e 0, u e li, onde 0 til 

faz alghlia cousa e tern poder alghum (Oliveira 2000: 101). 

Contudo, 

e importante assinalar que esta carncterizayao da vagal nasal como som vocali

co simples representa uma notavel contribuiyao de Oliveira, pois e a primeira 

vez que as vogais nasais slio consideradas como tais na Romania (e talvcz seja 
a primeira vez em gera!) (Coseriu 2000: 37-38). 

2_1.2. Os Ditongos 

Embora compreendendo ainda as vogais, Oliveira identifica dez ditongos orais 
(todos decrescentes) e, pelo menos, tres ditongos nasais decrescentes. Todos cles sao 
t6nicos e nao conseguimos perceber a diferenr,ya entre 0 ditongo "oe", de que da 0 

exemplo "soe", e "oj", que exemplifica com "hoi", bern como entre "ae", de "paes", e 
"ay" de "may". Parece-nos trafar-se dos ditongos [oj] e raj], respectivamente, mas 
escapam-nos algumas caracteristicas da fonetica quinhentista. 

Efetivamente, para Oliveira, 0 Portugues do seculo XVI tinha os seguintes di
tongos orais: raj], [awl , raj] (ou, talvez. [ejJ), lew], [EW], [iw], [oj], [3j], [ow] e [uj]; e 
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os ditongos noslli. : lijJ. (tlW] e [o)!. ncando Ilpenftsl1 rohar 0 dilongo nasal atual tuJ] . 
da primeira slloba da I ~. "multo",llndll que nRo seja cerlo este ditongo ja tec adqui. 
rida a nasalidudc nn primol,.. me-tilde do sCcuio XVI, pois ncssa epoca a maioria dos 
textos regislra ja II fonnl rcduzida "mui", como se ve ao longo da Grammatica, wnda 
que, neSlil I11Cllmn obrn, Inrnbcm DpnreyO 1\ forma extensa "muito". Oliveira ainda 
constaUl que: nOM dilongoH I1 l1suis 0 til, islo e, a nasalidade, soa nos dois fonemas voca
licos, como hoje e,tA demonstrado pelos fonet icistas: 

Nt'l, "qui vernO! e sentimos com as orelhas que soa ali hum ti l sohee arubas as 
lell'lls vogaes do dilongo, como escrjviio, escriviies. 0 qual com a boca e bei~os 
mui 501105 tambem soa na mesma forma em todas as sillabas em cujos cabos 
nos eserevemos m ou U (Oliveira 2000: (06). 

Em s[ntese, 

os ditongos que eu achci antre nos portugueses sao estes: ae, como lomae; ae, 
como piles; ao, como pa:J ; Ao, como pdo; Iy, como miry; el, como lOmei; eo, 
como ceo; eo, como DI.'I)s ; eu, como meu; oi, como fugio; oe., como soe; oi, 

como carocois; t}e, como pOe; 01, como boi; ou, como dou; ul, como fui (Ibi
dem: 105). 

2.1 .3. As Consoantes 

No respeitante ao sistema consonantico, 0 gramiitico beinlo quinhentista apre
senta mutatis mutandis 0 numero de vinte e quatro, 0 que perfaz urn sistema alfabetioo 
de trinta e dois fonemas, incluindo as oito vogais orais. 0 seu sistema consoniintico e 
constituido desta forma: quatro consoantes semivogais: " I, r, s, z"; onze consoantes 
mudas: "b, c, d, f, g, m, n, p, q, t, x"; e as restantes nove consoantes, a que na~ atribui 
qualqueT designacyao: "cy, j, IT, 5S, V, y, cb, lb, nh," (Ib jdem: 92-93). 

Por consoantes semivogais cntende as que 

podem estar em fim das vozes como as vogaes. E portanto se chamam semivo
gaes, que quer dizer quasi vogaes (Ibidem: 92), 

ou seja, para Oliveira, s6 0 !II, lrl , lsi e IzI podem estar na coda, fechando, des
Ie modo, a silaba. Quanto aos grafemas <m> e <n> em posicyilo final de silaba, Olivei
ra diz que nao sao propriamente consoantes semivogais e devem seT substituidas por 
urn til (Ibidem : 92-93). Com efeito, os fon610gos atuais referem, por exemplo, que, 

em Portugues, ern posi~lo final de silaba e de palavra, s6 ocorrem 11f, ITI e lsi (e 

InJ em cases raros como It(men au hifen) (Mateus 1996: 177). 

Por consoantes mudas entende Oliveira aquelas "cujo nome e bem claro, nlio 
podem dar cabo as vozes" (Oliveira 2000: 92) e "em si nao tem voz alghUa nem oficio 
ou lugar que Iha de" (Ibidem: 93). Dentre estas nao considera 0 grafema <k> ')xlrque 
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sem duvida elle antre nos nao faz nada, nem eu nunea vi em escritura de Portugal esta 
letra k escrita" (Ibidem), 0 mesmo acontecendo com os digrafos " ph" e "ps", porquan
to "nUllea as ouvimos nll. nossa linguagem, nem nas havcmos mcster" (Ibidem). 

Femao de Oliveira faz tambem uma descriryao articulat6ria, quer das vogais 
quer das consoantes do Portugues e, segundo Coseriu, trata-se da 

primeirn descriryao articulatoria sistematica e compicta do sistema de consoan

tes de uma lingua romanica ( ... ). E de longe nao 56 a melhar da sua epoca mas 

tambCm a mclhor por longo tempo Ilpfu 0 nparccimcnto dn sun Grnmnticn (Co

scriu 2000: 40). 

o sistema vocaJico, como vimos, e constituido por oito fonemas orais e e des
crito por Oliveira do seguinte modo: 0 fa.! pronuncia-se "com a boca mais aberta que 
das outras vogaes e toda a boca igual"; 0 laJ, "com a mesma fonna de boca, senao 
quanto traz mais espirito"; ao pronuneiar 0 lei, a "voz nao abre ja tanto a boca e des
cobre mais os dentes"; 0 lEI "nao tern outra diferenrya da farrya de c pequeno, seniio 
quando enforma mais seu espirito"; 0 I iI "pronuncia-se com os dentes quasi fcchados 
e os beiyos assi abertos como no e, e a lingua apertada com as gengibas de baixo e 0 

espirito lanryado com mms impeto"; a prolayao do 101 "faz isso mesmo a boca redonda 
dentro e os bei,<os encolhidos em redondo"; 0 hi "tern a mesma pronunciaryao com 
mais forrya e espirito"; e, por llltimo, 0 lui "aperta as queixadas e prega as beiryos, nao 
deixando antr'elles mais que s6 hum canudo por onde sae hum som escuro, 0 qual e a 
sua voz" (Oliveira 2000: 95). 

Nesta exposiryao, para a1em dos ponnenores dos pontos de articulavao das vo
gais, que, sem qualquer aparelho modemo, se toma muito difieil analisar, e interes
sante 0 fato de Oliveira, intuitivamente, gravas ao seu apurado sentido de analise, 
comeryar pelas vogais centrais, tratar, de seguida, as vogais palatais e, par ultimo, as 
velares, constituindo, deste modo, 0 triingulo vodilieo invertido atual. 

o sistema consoniintico, ao contrario do que fez anteriarmente ao nao conside
rar 0 grafema <h>, e agora constituido por vinte e cinco fonemas, apcsar dc, posterior
mente, 0 voltar a retirar (Cfr. Ibidem: 99), e e descrito por Oliveira do seguinte modo 
(Ibidem: 96-99): 0 fbi " pronuncia-se ( ... ) antr ' os beir;:os apertados, lalll;ando para lora 
a bafo com impeto e quasi com baba"; 0 /k/ "pronuncia-se dobrando a lingua sobre os 
dentes queixaes, fazendo hum certo lombo no meio della diante do papo, quasi che
gando com esse lombo da lingua 0 ceo da boca e empedindo 0 espiri to, 0 qual par 
forrya farya apartar a lingua e faces e quebre nos beiryos com impeto"; a prolarylio do Idl 
"deita a l ingua dos dentes de eima com hum pouco de espirito"; a do If! "fecha os 
dentes de cima sobre 0 beiryo de baixo e ( ... ) assopra"; a pronunci llfj: lio do Ig/ "e como 
a do e, com menos faryn do espirito"; 0 <h>, "se e letra cOlisoo ntc, ( ... ) ha mester 
propria forrya ( ... ). N6s, portuguescs, nao the damos mais que hUIll poueo de espirito, 
o qual esforrya mais as vogaes com que se mestura ( ... ). Mus anlre nos ell nao vejo 
alghiia voga l aspirada, se ml0 e nestas interjeiryoes /lira c aha c nestoutras de riso ha-
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ha, he"; a pronunci(l9iio do IJf "e semelliante it do xi, com menos fOfca"; a do IV "lam
be as gengibas de eima com as costas da lingua achegando as bordas della os dentes 
queixacs"; a do 1m! "muge antre os heieos apertados apanhando pam dentro"; a do In! 
tine ( ... ) toeanda com a poota da lingua as gengibas de eima"; a do Ip/ "he a mesma 
que do b, senao que traz mais espirito"; 0 le/ pronuncia-se "com a lingua pegada nos 
dentes queixaes de eima e sae 0 bafo tremendo na poota da lingua; a pronuncia do / Ri 
(apico-alveolar) "e a mesma que a do r singelo, senao que este dobrado arranha mais 
as gengibas de eima e 0 singelo nao treme tanto"; quando pronuciamos 0 lsi "alevan
mmos a poota da lingua pem 0 ceo da boca e 0 espirito assovia pellas ilhargas da lin
gua"; 0 <5S> "dobrado pronuncia-se como 0 outro, pregando mais a lingua no ceo da 
boca"; a prolaryao do Ivl "6 como a do fmas com menos espirito"; 0 If I "pronuncia-se 
com as queixadas apertadas no meio da boca, os dentes juntos, a lingua ancha dentro 
fia boca e 0 espirito ferve na humidade da lingua"; 0 hi "zine antr'os dentes cerrados, 
com a lingua chegada a elles apartados hum do outro". 

E, em sintese, esta a descriyao articulatoria do sistema consonantico proposto 
por Fernilo de Oliveira, com apenas a ausencia das consoantes palatais ()J e IJlI, a que 
correspondem os dlgrafos <lh> e <nh>, respectivamente, que nao ficaram esquecidas 
pelo gramatico portugues quinhentista, porquanto, juntamente com <ch>, assinala a. 
falta de uma figura propria para as representar, wna vez que qualquer urn dos digrafos 
apcnas cxprcssa urn fonema; 

Das consoantes temos tres aspiradas para as quaes, posto que nao temos pro

prias figuras mais que sO aspira"ao com elias mesturada, todavia as vozes sao 
bern assinadas por si e diferentes das oulras nao aspiradas. Sao estas as letras 

ch, Ih, nh (Ibidem: 98-99). 

Oliveira tambem analisa questoes relacionadas com a fonotatica, isto e, com 0 
estudo das sequencias posslveis e da sua distribuir;:ao na palavra. Ja havia referido as 
consoantes "em que as nossas sillabas podem acabar", porque "das vogaes qualquer 
dellas pade dar cabo as sillabas" (Ibidem; 106). Para Oliveira, 

as nossas vozes acabam sempre em voz perfeila e dcscmpedida, 0 que nAo con

sintcm as letras mudas, mas ao contrairo alam a boca c cortam as di"Oes, que e 
proprio de mudos e grosseiros (Ibidem). 

ASSil11, rclcmbru, agora exemplificadamente, as consoantes que podem tenni
nar ns s!labus <Ius plllavras portUgUCSILS, " I, r , S c z", que denominou "semivogaes ou 
quasi vogncs'" C 11110111 os ditongos, com ou scm til , scguidos ou nao de -s, como 

pcitorul, pllpcl, harri], carneal, azul; ( ... ) lagar, comer, donnir, senhor, Artur; 

( .. . ) entrds, reves, donnis, rclr6s; ( ... ) cabaz, pez,juiz, arroz, alcatruz ( . . . ), ta
baWlo, csrevcis, cidndilos, capitilcs, li"Oes (Ibidem: 1 07). 
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Relativamente it ordem das "letras na sillaba", 0 gramatico aveirensc rc rere 
que qualquer silaba e constituida por "todas as letras que soam em hila 56 voz" (Ibi
dem), sendo sempre a vogal a detennina- Ia e podendo esta ser antecedida por qualquer 
consoante. As sflabas podiam ser constituidas por uma "letra", como "era", por duas, 
como "cana", por tres, como "trazer", e por quatro, como "fraseo" (Ibidem). No res
peitante ao inlcia das palavras, Oliveira diz que 

as nossas sillabas nUllea sc comcl;am em duas lelms de diversa natureza, como 

speranr;a; mas sempre Ihc daremos nos comecos das taes vozes hUa vogal que 

soe co'a primeira 1etra, como esperam;a, e~'lrado (Ibidem: 107-108). 

2.2. A Lexicologia 

Nos capitulos XXX a XLVIII Fernilo de Oliveira apresenta a lexicologia (eti_ 
mologia e a formayao das palavras por derivayiio e composi\=ao) e a morfologia ou 
partes do discurso. Oliveira chamou a esta parte "diyiio" , que, segundo ele proprio, os 
gregos haviam detlominado "etimologia" . 

Oliveira apresenta ( . .. ) urn esboyo de !e;o;icologia e, neste esboyo, uma leoTia da 
composi~ao das paJavras que constituem 0 prirndro - e em certo sentido 0 

unico - es~o desse tipo e a primeira teoria da composj~i'io das palavras que 
conht..'Cemos na hist6ria da linguistica romanica (Coscriu 2000: 45). 

o gramatico portugues quinhentista, apesar de nao estabelecer explicitamente 
o numero das classes de palavras ou das partes da orayao - como era habitual deno
minar na epoca -, accita as oito "tradicionais" da gramatica latina, ao contrario, por 
exemplo, de Nebrija na Grammatica de la Lengua Caste!lana, que dividiu em dez 
categorias, 0 que - com 0 tratamento da consoante lateral dupla < 11 >, que represen
tava 0 (onema N , entre outras diferenyas - nos leva a supor que Oliveira nao conhe
ceu a feferida obra do gramarico salmantino, mas apenas as fntrodllr:tinnps r .a/inap 

- talvez a ediyao biligue Latim-Castelhano, dedicada a rainha Isabel de Castela e 
intitulada Introducciones Latinas, contrap"esto el Romance af Latin (Salamanca 
1486), ou a reimpressao posterior, publicada em Zamora, em 1492, ou, com mais 
probabilidade ainda. uma ediyiio mais recente para Ol iveira. s6 em Latim, a ultima a 
ser revista pelo autor e publicada no ano seguinte a sua morte (Alcala 1523), de que 
existe urn exemplar na Biblioteca Nacional de Lisboa (Res. 2348 A.) - . 

Com efeito, para Fernao de Oliveira, a lingua portuguesa e constituida par oito 
partes da orayao au "di90eS": nome, verbo, artigo [fol. 31 r. - fol. 32 r.: pp. 140-143]. 
pronome [fol. 35 r. - fo!' 35 v.: pp. 149-150], adverbio [fol. 23 v.: pag. 126; fol. 30 v.: 
pag. 140]. conjuno;:ao [fol. 22 v.: pag. 124], preposiydo [fol. 22 v.: pog. 124]. e intcr
jeiyi'lo [foJ. 9 v. : pag. 98]. 0 nome e subdiv idido ern subslilnt ivo (COtlULtH CI proprio, 
diminutivo e flutnr:ntativo, verbal e denotativo) e fldjectivo. e 0 verbo. crn pcssoal e 
impcssonl [101. 28 r.: pag. 134]. 
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As "dir;eies" ou palavras da lingua portuguesa sao agrupadas por Oliveira em 
12 categorias diferentes, divididas em cinco alineas, de acordo com 0 mesma numero 
de criterios. Com efeho, para Fernao de Oliveira., as "di~Oes" podcm ser: nossas (prj· 
mitivas), alheias (estrangeirismos adaptados) ou comuns (paJavras usadas em varias 
Iinguas); apartadas (simples) o u juntas (compostas); velhas (arcaismos), novas (neo
\ogismos) ou usadas (correntes); pr6prias (n1l0 metaf6ricas) ou mudadas (metaf6ri
cas); e primeiras (primarias) ou tiradas (derivadas) (Ibidem: 118). 

Relarivamente ao primeiro criterio, que se pode considerar sincr6nico, pois 
parte da observa<;llo de urn dado momento da lingua (sec. XVI), ainda que etimol6gi
co e comparativo, Oliveira classifiea as paJavras ou "diCOes" como "nossas", "alheias" 
e "comuns". As palavras pTimitivas au, segundo as suas palavras, "as nossas di~s 

sao aquellas que naceram antre n6s ou Silo ja tao antigas que n30 sabemos se vieram 
de fora" (Ibidem: 119). 

as estrangeirismos Oll "di~3es athens sao aquellas que doutras linguas traze
mas a nossa por alghila necessidade de costume, trato, arte au cousa alghila novamen
Ie trazida a terra. 0 costume novo traz a terra novas vocabolos" (Ibidem: 121), como 
as descobenas mariti mas, por exemplo, que transportaram objcclos e hibitos desco
nhecidos dos portugueses de entao e que houve necessidade de adaptar a nossa lingua, 
mas os 

aldell.os nile sabem as falas da cone e os sapateiros nilo slio entendidos na Brte 
de marcar, nem os lavradores d' Antre-Douraminho entendem as novas vozes 
que est'ana vieram de Tunez com suas gorras (Ibidem: 122). 

Pam Oliveira, ainda hi palavras que vieram de oulras eulturas ou povos e ae
tualmente (sec. XVI) si\o (parcialmente) usadas em vanas Iinguas. nao sendo, lodavia, 
passlvel determinar. rnuitas vezes, com exactidiio a sua origem, pais sempre houve 
emprestimos vocabulares entre as civiliza~3es e a sua origem perdeu-se no tempo, 
como (0 prefixo-artigo "al-" de) as palavras de origem arabe ou "mourisca", como ele 
rereriu, "aljaiafe. almoxarife, a/guida/', almocreve" (Ibidem: 123). A este grupo de 
palavras Oliveira chamou "diyOes comuns", porque 

em muitas linguas servem igualmenle; e 0 lempo em que se mudaram d'hull 
lingua para outrn fica 1110 longe de n6s, que nlio pocIemos facilmente saber de 
qunl para qual lingua se mudaram, porque assi as podiam tomar as outras lin
guns dn nossn como a nossn dcllas (Ibidem). 

o segundo criterio, que leva Oliveira a classificar as palavras em "apartadas" 
ou "juntas", c dos mnis importantcs nesta parte da Gramatiea, pois revela uma teoria 
original de composiy!io e de deriva~ilo lexicais e, de acordo com as palavras ja citadas 
de Coseriu, lrata-sc da "primeira lcoria da composiyao das palavms que conhecemos 
na hist6ria da Iingulstica romanica". 
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HA, conrudo, em Oliveira uma confuslio entre palavras compostas e deri vadas. 
pois. de acordo com 0 que hoje e aceite pelos lingui!ita.<i, II com~ici\n consiste em 
"fonnar uma nova palavra II partir de dUlls palavras (ama·seca , mesrre-escola) ou de 
urn radical e uma palavra (orlografia , bibliografia), por exerr.pla" (Azuaga l996: 
24 1), e II derivII9ftO e 0 processo morfo16gico que promove II fom.1I9Ao de novas pala
vras da lingua II partir de uma paJavra primitiva, "mediante 0 acrescimo ao seu radical 
de urn prefixo au urn sufiXQ" (Cunha & Cintra 1987: 82), como defumar « fumo), 
marinha « mar), renovar « novo), pedreiro « pedra), por exemplo. No entanto, II 

nomenclatura de Oliveira e sumamente elucidativa e interessante, pois, ao ctassifi ear 
as palavras derivadas (na sua perspectiva, compostas) como ' ;j untas", estci, intuiriva e 
pre-teorelieamente, a classifiear os morfemas - parece-nos - como presos (deriva
d onais) e nao como morfemas livres (Cft_ Carvalho 1984: 473 -477). 

Com efeito, para Femilo de Oliveira, as palavras ou silo simples ("apartadas") 
ou compostas ("juntas"). As simples 

a que os latinos chamam simprezes ou singelas sao aquellas cujas partes n1l0 
podem ser dir;6eS inteiras, mas dividem-se somente em si11abas e letras; ou 
tambCm nao se podem di vidir quando nao tern mals que hila s6letra (Oliveira 
2000: 124), 

ou seja, para Oliveira, as pa lavras simples sao aquelas que, apesar de se pode
rem decompor em silabas. nilo siio dccompon iveis em outras "d~i)es" e nao const i
tuem quaisquer palavras da lingua, como "dou", "andamos" e " fazer" , por exemplo_ 
A este argumento pessoal, O liveira confronta 0 exemplo "amariamos" que, apesar de 
poder ser decomposto nas partes " ama" (verbo no imperativo I llldicativo do verbo 
amar e / ou substantivo: " nome de molher que cria") e " riamos" (\'erbo "rir" no prete
ri to imperteilo do indicativo), e uma palavra " singela", porq uc os elementos que a 
constilUem, isolados, tern urn sign ificado d iferente e, portanto, na sua perspectiva, sao 
indecomponiveis (Cfr. Ibidem: 124). 

Para detenninar a composi~ ilo (deriva~ao por prefixa~iio). Oliveira faz a de
monstra~ao, mais uma vez com base em pares minimos, sendo os elementos que se 
alleram os " morfemas" : 

E composir;llo !lOO ha hi que duvidar della, posto que se perea esta ktra a do 
com~ do premeiro acerrar quando Ihe ajuntamos esta parte com no com~o, 
dizendo concertar, porque assi se faz em oulros partes que se mudam e tiram e 
acrecentam 1etras (Ibidem: 127). 

As palavras compostas (derivadas por pretixayao) ou, n8 term inologia olivei· 
riana, as "diyOes juntas" sao aquelas palavras 

cujas panes apanadas sinificam ou podem sinificar; e s30 dit;:Ocs por 5i ou par

tes doutrnl; dit;:Oes em que primeiro serv;ram e donde I~m seu primeiro c proprio 
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nacimento, ao oontrairo das apanadas. Ou as di~Ocs juntas silo aqucllas em que 
se ajuntam diversas dit;Oes OIl suas partes, fazendo h,iia sO dir;:!o, como contra

faze ,.. rej azer, des/mer, nas qua¢s dir;:Oes se ajuntam diversas outras dir;Oes em 

cada hiia dcllas (Ibidem: 125). 

Neste delimitado corpus, Oliveira utiliza tres palavrns com outros tantos prefi
xos "contra" "re" e "des" que apesar de "apartadas nilo dizem cousa alghila" mas , . " " 
na sua pcrspectiva, basta que "biia qualquer das partes da composir,yao possa sinificar 
como aqu i sinificajazer" (Ibidem: 124). Oliveira acrescenta a estes prefix~s os se-
guintes' "es" em "estorvar" "esguardar" e "espedarar'" "em" em "encarregar" "cm-0 , . Y " , 

pedir" e "encolher"; "a", em "aeorrer", "aparecer" e "aconselhar"; pudendo ainda 
haver dois prefixos concomitantemente, como em "desempedir" e "desencolher". 

A prefixar.;:ao provoca algumas vezes uma alterayAo semiintica do voccibulo 
simples inieial: "As dic;:Oes juntas as vezes guardam a mesma sinificac;:ao que tinham 
as suas apartadas, e as vezes tomam outra quasi semelhante, e outras vezes muito di
ferente" (Ibidem: 127), como "torvar" e "estorvar", que mrultem 0 mesmo valor se
manti co; "guardar" e "resguardar", "chegar" e "achcgar" , significam, segundo Olivei
ra, quase 0 mesmo; "pedir" e "ernpedir", "podar" e "apodar" tern urn significado 
muito diferente; e " fazer" e "desfazer", "aodar" e "desaodar" sao sernanticamente 
contrarios. Como se ve pelos exemplos apresentados, 

o criterio finalmente a1calll;ado por Oliveira t . pol'Ulnto, a 'analisabi lidade' seg
mental da signi fica¢o lexical. islO e, a possibilidade de se atribuir significar.;:i'io 
lexicaJ aos segmcDlos de uma forma, que podem por isso ser considerados 
como componentes da significar,;:!io lexical da rorma inteim (Cosenu 2000: 
49). 

No qu into criterio, Oliveira opOe as palavras "primeiras" (primitivas) As "tira
das" (derivadas). As "primeiras" sao aquelas "cujo naeirnento nao procede doutrn 
parte mais que da vontade livre daquelle que as prime im.<;. pils, como roupo. manta .. 
esteira, cadeira e matula" (Oliveira 2000: 133). As " dic;:(}es tiradas, a que os latioos 
chamam dirivadas, silo cujo nacimentos vern doutras alghilas dic;:Oes donde estas dao 
tiradas, como tinteiro, velhl{,e, honrrada" (Ibidem). 

Oliveira cspecitica 0 valor semantico de a lguns sufixos. Com efeito, por exem
plo, 0 sulixo -eiro indica 0 nome "d 'a lghuns ofidos mecanicos ( ... ), como pedreiro, 
c:w1}cllwlro, sopoteiro" (Ibidem: 139), mas nem todos os ofic ios sao especificados 
desta manciru, pois "alghuns nao scguem a regra que demos comoferrador, bOlicairo , 
surrador e oulros" (Ibidem: 139); 0 sufixo -ria significa majoritariamente as "ofiei
nas ou lugares desses oficios ( ... ), como orivesaria, sapataria, carpentaria" (Ibidem); 
o suflXo -do pode, para Oliveira, ter dois \"a lores distintos: iodicar os "nomes verbais 
femeninos ( .. . ), como Iif;Ao. omc;:ffo" (lbidem: 140) e os "aumentativos" (Ibidem ). 
Estes ultimos, porem, tambem podem ser construidos com 0 SUflXO -az (Ibidem); 0 
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sufixo -<Jr, por seu tumo. indica, para Oliveira, os nomes verbais "masculinos", como 
"regedor, governado,."; 0 sufixo -inlro e .illha, masculino e feminino, respcctivamen
Ie, indica os nomes "demenutivos ( .. . ), como mOl;inho, m~in"a"; 0 sufixo -me/lle 
pode formar os adverbios que "sinificam calidade", como "compridamente, ohastoda
mente, chammen/e" (Cfr. Ibidem). Oliveira tambem admite a derivayao regressiva ao 
referir, por exemplo, que 0 substantivo "honrra" deriva do verba "honrrar' (Ibi
dem). 

No capitulo XUX reconhece tambem a derivayao impropria,. ainda que nao 
use nenhuma nomenclatura especifica, expondo que certas palavras podem mndar de 
cJasse gramatical, sem alterar a sua forma. como os verbos, por exemplo, que podem 
sec usarlos como nomes, apresentando. entre outras, a seguinte Crase a corroborar a sua 
asseryao: "fer Jaz bern aos homens" (Ibidem: 153), em que 0 verbo " Ier'" desempenha 
a fun~lio de urn substantivo, estando no caso prepositivo (nominativo). 

Quanta ao terceiro criteria, Oliveira apresenta a seguinte classitica~o de pala. 
vras: velhas (arcaismos), novas (neologismos) ou usadas {eorrentes}. Os arcaismos au 
"di~Oes velhas s1l.0 as que foram usadas, mas agora s1l0 esquecidas" (Ibidem: 128), 
exemplificando com os names pr6prios "Egas", "Sancho" e "Oinis", as nomes co-
muns " ruao" (cidadao), "capa-pelle" (uma certa vestidura) e "nemichalda", os verbos 
"compengar" (comer pao), os adverbios "camo" Gunto a I a par de), "samieas" (por 
ventura), "abem", "ajuso", "aeajuso" , "assuso", "hogano" e "algorrem". 

Os neologismos ou "di~Oes novas slio aquellas que novamente au de todo fin· 
gimos au em parte aehamos" (Ibidem: 129). Oliveira aeeila a cria~iio de vocabulos 
novos se houver, por exemplo, urna nova realidade que seja necessaria nomear, mas 
refere tambem que he. neeessidade de se ser prudente em tal easa, para nao eair no 
escamio dos outros (Cfr. Ibidem: 130). 

As palavras correntes da lingua ou "di¢es usadas silo estas que nos servem a 
cada porta (como dizem), estas, digo, que todos falam e entendem, as quaes sao pro-
prias do nosso tempo e terra" (Ibidem: 131). Oliveira especifica que umas sao do co
nhecimento geral, iSlo e, de todos as falanles, e outrns 530 particulares. Destas ultimas 
ainda se podem distinguir duas variantes, diastniticas e diat6picas. 

Nas primeiras podemos entender as girias profissionais, pois, como afinna 
Oliveira, 

esta particularidade ( ... ) se faz antre oficios e tratos, como (N) cavaleiros que 
tern huns vocabolos e os ll1vradores oUlros, e os cortes!os oUlros, e os rcligiosos 
outros, e os mecanicos outros, e os mercadores outros (Ibidem). 

Quanto as variantes diatopicas, Oliveira refere que os habitanles 

da Beira tern huas ralas e os d' Alenlejo oulras. E os homens do Estremadura sao 
diferentes dos d'amre Douro e Minho (Ibidem). 
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A quarta sislematizac!o aparta os nomes "proprios" (nao metaf6ricos) dos "mu
dados" (metaf6ricos). Aqui Dome proprio n30 se opOe a nome comum, como 0 faz 
noutro lugar, mas as palavras que sao usadas em sentido corrente ou comum. Com 
efeito, para Oliveira. as 

dic3es proprias chamamas aquellas que servem na sua primeira e principal si
nificayao, como livrQ, que desd'o seu principio e principal intento scmpre quis 
e agora quer dizer este de papel escrito porquc (sic) lemos, E assi, homem e 
molher, terro, pedro e muitos infmdos outros das di¢es proprias (Ibidem: 
132). 

As palavras rneworicas au 

di¢es mudadas, a que os lalinos chamam trasladadas, sao as que IXIf necessi
dade au melhoria de sinificar;:aa ou voz estlo fora de seu proprio sinificado; e 
au estao em lugar doutra diyilo que n50 era tao boa como n6s queriamos para 

nosso intento, au cstllo onde nao havia dir;ao propria (Ibidem). 

Ainda nos capitulos dedicados a morfologia I lexicologia, Oliveira refere que 
umas palavras variam e outras n30 (Cft.lbidem: 135). As palavras declinaveis podem 
variar em genero, numero, pessoa, caso, tempo e modo. 

Com efeito, Oliveira apresenta quatro generos para a lingua portuguesa: mas
culino ("mofo"), feminino ("mofa"), comum ("maior, menor, milhor e piorH

) e inde
tenninado ("isIO, isso e aquillo"; "alguem, ninguem e quem), e dois para 0 numero: 
singular C"mofa") e plural, ("m~as") aplicaveis ao nome (Cft. Ibidem: 143-145), 
ainda que haja palavras que nao tenham plural, "como prol, retr6s; islO, isso, aquilo; 
quem. a/guem, ninguem" (Ibidem: 148), e outros carer;am de singular, como "dous, 
Ires, seis, ambos e ambos" (Ibidem: 149). 

Quanto aos casos, Oliveira, diferentemente do Latim, admite haver quatro em 
Portugues e prop(ie uma nova designa9ao: "Prepositivo", a que os latinos ehamaram 
nominativo; "Possessivo", que eorresponde ao genitivo das IInguas classiess; "Dati
vo"; e «Pospositivo", que e 0 3cusativo da Latim (Cft. Ibidem: 141 ). Contudo, para 
Oliveira, estes estiio marcados fundamentalmente pelos "artigos" (preposir;iks), ainda 
que admita a exisrencia de restos de casas nos pronomes pessoais: "E contudo nOO 
tambCm temos casos em tres pronomes, os quaes sao eu, me, mi, lu, te, Ii, se, st' (Ibi
dem: 150). 

Relativamente a "declina9i10" dos verbos, Oliveira admite que estes variam em 
"generos, eonjuga9~s, modos, tempos, numeros e pessons" (Ibidem). Parece haver 
oma ligeira eonfusilo, ja que Oliveira admite 0 genero (comum? ou indetenninado?) 
na primeirs pessoa do singular do presente do indicativo das fonnas terminadas em 
-0 (efr. Ibidem: 150). As conjugs9l)es silo tres na lingua portuguesa, "0 qual infinitivo 
ou acaba em ar, como amar, ou em er, como jazer, ou em ir, como dormir" (Ibidem: 
15 1), admilindo, desde logo, que 0 verbo "por" e da segunda eonjuga9!0. 
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Para Oliveira, os modos sao quatro ("Jalamos,Jalemos, Jalae cfalor'), os tern· 
pos tambem s110 quatro (''faloJalava,falei e jalard'). os mimeros, dois (''fOlD e fala
mos"), as pessoas, tres (''falo efalamos,falas efalaes,Jalaefalam" ). ainda que os nao 
tenha especificado, OU melbor, atribuido qua\quer denomina~ao (Cfr, Ibidem: 151-
152). Interessante e Oliveira nao ter classificado 0 futuro do preterito (nomenclatura 
gramatical brasileira) OLl 0 condicional (nomenclatura gramatical portuguesa) entre os 
tempos nem entre os modos vcrbais. 

Ainda oa categoria dos verbos, inclui os "'verbos gerundios, como senda, 
amando, Jazendo; e participios, como lido. amado ( ... ); e nomes vcrbaes, como lit;iio 
e regedar" (Ibidem: 152). 

3. Conclusao 

A Grammatico do Lingoagem Portuguesa de Femdo de Oliveira (Lisboa 
1536), para aiem de ser a primeira gramatica do Portugues c uma das primeiras gra. 
mati cas de Iinguas romances em toda a Europa, e urn marco na historiografia linguIs, 
tiea portuguesa, com amilises minuciosas e rigorosas do Portugues do seculo XVI, 
demonstrando conceitos pre·teoreticos, muitos deles, ainda hoje validos e aceites pe. 
los linguistas. 

Em sintese, apreseota os seguintcs pootos de interesse para a lingu istica portu· 
guesa eontempornnea: tratamento - ainda que casuist.icn e pnuco ~istematico - d.s 
oito partes do discurso, com destaquc especial para 0 artigo - como marca do caso 
-,0 nome e 0 verbo; constata9ao da cxistencia de quatro casos Da lingua lusa - no
minativo (prepositivo), genitivo (possessivo), dativo e acusativo (pospositivo) -; 
inova90es tenninol6gicas, fundamcntalmente no referente a designa~Ao dos casos e as 
teorias de composi9ao e de deriva9ao; c, sobretudo, a descri9i1.0 foneti ca ponnenoriza· 
da do Portugues do seculo XVI, a delinea~il.o da nonna linguistica e a perce~ao da 
existencia de variantes diastniticas e dial6picas. 
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