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Apresentação

O Simpósio “Fernão de Oliveira: 500 anos”, que  terá lugar entre 24 e 26 de 

setembro de 2007, está sendo organizado pelo Departamento de Lingüística do 

Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas em 

homenagem ao quinto centenário do primeiro gramático da língua portuguesa. 

O encontro, que tem como objetivo discutir o papel histórico de Oliveira e 

seu legado para a reflexão lingüística atual, contará com a presença de estudiosos 

das áreas de teoria gramatical, sociolingüística, lingüística histórica e história das 

idéias lingüísticas, esperando com isso promover uma discussão multifacetada à 

luz  dos  diversos  planos  de  reflexão  propiciados  pela  “Grammatica  da  lingoagem 

portuguesa” (1532). A programação prevê uma conferência de abertura, cinco mesas 

temáticas  sobre  aspectos  da  Gramática  de  Oliveira,  seções  de  comunicações 

individuais e uma seção de encerramento. 

Segue abaixo a programação correspondente à conferência de abertura, às 

mesas e à seção de encerramento, bem como os resumos já encaminhados pelos 

participantes convidados.  

Comissão Organizadora

- Maria Bernadete Abaurre,
  Chefe do Departamento de Lingüística,  IEL-Unicamp

- Juanito Avelar (FFLCH-USP)



- Charlotte Galves (IEL-Unicamp)

- Maria Clara Paixão de Sousa (IEL-Unicamp)

- Claudia Pfeiffer (IEL-Unicamp)



Programação 

DIA 24 

1. Conferência de Abertura
“Da Idade Média a Fernão de Oliveira, o Primeiro Gramático da Lusofonia”
Carlos da Costa Assunção, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

2. Mesa Redonda I: Grammatica da lingoagem portuguesa: Teoria de Linguagem 
José Borges Neto (UFPR, CNPq)
Maria Helena de Moura Neves (Mackenzie, UNESP, CNPq)
Mario Alberto Perini (PUC-MG)

3. Sessão de Comunicações I

DIA 25

1. Mesa Redonda II: Grammatica da lingoagem portuguesa: Fonética e Fonologia 
Leda Bisol (PUCRS, CNPq) 
Maria Bernadete Marques Abaurre (Unicamp, CNPq)
Luiz Carlos Cagliari (UNESP-Araraquara, CNPq)

2. Mesa Redonda III: Grammatica da lingoagem portuguesa: Morfologia e Sintaxe 
Maria Eugenia Lamoglia Duarte (UFRJ, CNPq)
Charlotte Marie Chambelland Galves (Unicamp, CNPq)
Maria Carlota Paixão Rosa (UFRJ)

3. Mesa Redonda IV: Grammatica da lingoagem portuguesa: Léxico 
Rodolfo Ilari (Unicamp)
Margarida Basilio (PUC-RIO, CNPq)
Eduardo Guimarães (Unicamp, CNPq)

4. Sessão de Comunicações II

DIA 26
1. Mesa Redonda V: Grammatica da lingoagem portuguesa: Linguagem e Sociedade

Dinah Callou (UFRJ, CNPq)
Emilio Gozze Pagotto (UFSC)
Tania Maria Alkimim (Unicamp)

2. Sessão de Comunicações III
3. Seção de Encerramento: 
   O legado de Fernão de Oliveira para as reflexões lingüísticas sobre o português 

Rosa Virgínia Mattos e Silva (UFBA, CNPq)
Marli Quadros Leite (USP)
Eni P. Orlandi  (Unicamp, CNPq)



Resumos das Contribuições

Conferência de Abertura:

Da Idade Média a Fernão de Oliveira, o Primeiro Gramático da Lusofonia.

Carlos da Costa Assunção
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

É objectivo desta  comunicação apresentar, num primeiro momento, breves nótulas (1) sobre as 

fontes sustentadoras dos estudos gramaticais do Latim, promovidos pelos clérigos, no seio do espaço 

geográfico que veio a ser Portugal, no final da alta Idade Média e princípio da baixa Idade Média, época 

que testemunha, precisamente, a fundação do Estado, (2) sobre o primeiro estudo metalinguístico feito 

em Português Arcaico, embora ainda a respeito da língua latina, na centúria de Trezentos, depois de se 

haver  presenciado  o  término  da  situação  linguística  diglóssica  –  verificado  mais  tardiamente  na 

Península  Ibérica  –  que  havia  caracterizado  toda  a  Cristandade  e  a  consequente  assumpção  do 

Português como língua oficial do país, bem como (3) sobre o contexto em que vem a lume a primeira 

codificação da língua portuguesa, já na época do Renascimento e da expansão ultramarina, que, ao 

proporcionar o desencravamento planetário,  abriu, também sob o ponto de vista linguístico, novas 

perspectivas aos gramáticos de então.

Num segundo momento, far-se-á uma leitura dos aspectos linguísticos mais relevantes da obra 

de Oliveira (1) informações de carácter fonético e ortográfico, (2) a dinâmica linguística e o cuidado a 

observar na recepção e adaptação de estrangeirismos, (3) o estudo das palavras, ou dicções, primitivas, 

compostas, derivadas, os arcaísmos e neologismos, o valor semântico dos prefixos, as flexões nominais 

e  verbais,  bem como a  evolução semântica  dos vocábulos  e  (4)  o  parco desenvolvimento  dado à 

sintaxe, à semelhança do que se verificava nas gramáticas latinas.



Mesa Redonda I: 
Grammatica da lingoagem portuguesa: Teoria de Linguagem 

A Teoria da Linguagem de Fernão de Oliveira
José Borges Neto (UFPR, CNPq)

No momento de se fazer a história do pensamento lingüístico, cede-se facilmente à 

tentação  ou  de  enaltecer  ou  de  criticar  excessivamente  nossos  antepassados:  atitudes 

inadequadas,  todas  as  duas.  Ao nos  voltarmos  ao  pensamento  de  Fernão de  Oliveira,  não 

podemos esquecer que ele viveu inteiramente no século XVI (nasceu em Aveiro, em 1507, e 

morreu, provavelmente, em 1581) e que apesar de ser um homem de capacidade intelectual 

privilegiada e crítico dos modos tradicionais de pensar, seu pensamento, ao fim e ao cabo, não 

podia exceder significativamente o pensamento médio de um homem do séc. XVI. Em suma, 

Fernão de Oliveira –  padre, soldado e aventureiro, crítico severo da atuação política e religiosa 

da Igreja em Portugal  – é um homem típico do Renascimento.  Seu pensamento lingüístico 

ignora o modo de pensar a linguagem próprio da Idade Média (particularmente o pensamento 

modista)  e  se  volta  aos  trabalhos  da  época  clássica.  Juntamente  com João  de  Barros,  seu

contemporâneo e amigo, faz uma gramática da língua portuguesa que mantém essencialmente 

inalterada  a  teoria  da  linguagem desenvolvida  a  partir  da  lógica  aristotélica  e  dos  estudos 

alexandrinos.

Podemos  reencontrar  na  Gramática  de  Fernão  de  Oliveira,  então,  basicamente  o  esquema 

gramatical que encontramos já em Dionísio Trácio (circa 100 a.C.), levando à conclusão de que, 

apesar  dos  méritos  evidentes  de  arguto  observador  dos  dados  da  língua  portuguesa, 

principalmente no campo da fonologia, Fernão de Oliveira nada inovou em termos de uma 

teoria da linguagem.

A obra de Fernão d´Oliveira: uma téchne do uso lingüístico no século XVI
Maria Helena de Moura Neves (Universidade Presbiteriana Mackenzie; UNESP, CNPq)

Parto da concepção de que o manual de gramática – tanto quanto o dicionário –, do 

modo  como o  vemos  no  Ocidente,  é  um “instrumento  lingüístico”,  um “objeto  técnico” 

(Auroux, 1998) como qualquer outro que a sociedade utiliza, e, portanto, tem valor operacional 

na  revelação  dos  compromissos  teórico-filosóficos  de  base  de  quem o  produz.  Com essa 

premissa ponho sob observação a descrição da “lingoagem portuguesa” que Fernão d’Oliveira 

nos legou, entendendo-a, em primeiro lugar, como uma téchne de moldes originais. Nessa linha, 

estabeleço uma avaliação dos aspectos em que ela se distancia das téchnes ocidentais inaugurais, 

dirigindo-me especialmente para o que nela se pode depreender da concepção do autor sobre a 



relação entre língua e linguagem, e, portanto, entre sistema e uso. Pela natureza do trabalho de 

Fernão d’Oliveira, tomo exatamente o uso como ponto de referência das reflexões, o que me 

leva  de  volta  à  clássica  discussão  que,  na  análise  da  natureza  da  linguagem,  envolveu 

historicamente a dicotomia analogia x anomalia (com implicação da etimologia e da norma de 

excelência), dicotomia que  vem  o gramático contempla, em particular, na sua relação com a 

sanção de uso.  Nesse exame da obra de Fernão d’Oliveira o que ensaio, afinal, é uma busca das 

características de que ela se reveste como uma original gramática do uso lingüístico no século 

XVI.

AUROUX, Sylvain. La raison, le langage et les normes. Paris: PUF, 1998.

Mesa Redonda II: 

Grammatica da lingoagem portuguesa: Fonética e Fonologia 

Fernão de Oliveira: as “reflexões fonológicas” de um autor do século XVI
Maria Bernadete Marques Abaurre (Unicamp, CNPq)

Pode parecer  inadequado discutir  as  reflexões fonológicas  do  autor  da  Gramática  da 

Linguagem  Portuguesa,  obra  escrita  no  século  XVI,  quando  a  Fonologia  sequer  se  havia 

constituído como disciplina com um objeto próprio. As considerações sobre os fatos fônicos 

costumavam englobar todos os aspectos que chamavam a atenção dos autores das gramáticas, 

independentemente da sua função nas línguas que começavam a ser  objeto de análise e  os 

autores  das  gramáticas,  muitas  vezes,  não  distinguiam  adequadamente  a  fala  da  sua 

representação escrita. O texto de Fernão de Oliveira, no entanto, provoca os leitores modernos 

pela maneira singular como, ao falar dos aspectos fônicos do português, faz observações que 

poderiam  bem  caracterizar  preocupações  específicas  de  fonólogos  modernos.  Nesta 

comunicação, faremos uma leitura dos capítulos da Gramática da Linguagem Portuguesa dedicados 

aos fatos fônicos da língua, procurando identificar as pistas de uma reflexão de cunho mais 

fonológico por parte do autor. Merecerão particular interesse as passagens em que Fernão de 

Oliveira comenta, dentre outras, questões relativas  à nasalidade e ao acento. 

A sílaba em Fernão de Oliveira 
Leda Bisol (PUCRS, CNPq) 
 

Ver a  sílaba em Fernão de Oliveira  com os óculos de uma visão moderna de sílaba 

parece  irrisório,  inadequado,  imprudente,  não só porque muitos   séculos  nos  separam mas 

sobretudo porque Fernão de Oliveira, para a descrição do português,     contou apenas com   as 

lições da gramática castelhana de Antonio de Nebrija,  o seu impulso,  como ele  mesmo afirma, 



enquanto   uma descrição moderna de sílaba    tem todo o aparato  da Teoria  Lingüística,  cujos 

princípios   começaram  a   delinear-se nos estudos comparativos do   século  dezenove e 

firmam-se na gramática   sincrônica  em pleno século vinte.     Há ainda a considerar que a 

Lingüística  sobrepõe a fala  à   escrita, enquanto em tempos de     Fernão de Oliveira  essa 

distinção   não  estava  claramente  posta.   Em  sua  gramática,  oscilam  som  e  letra,   como 

exemplificam as seguintes citações:   “Sílaba é uma só voz , formada com letra ou letras”;  “as 

nossas sílabas  nunca se começam em duas letras  de diversa natureza, como  sperança,  mas 

sempre lhes daremos nos começos das vozes  uma vogal que soe com a primeira   letra, como 

esperança e  estrado”.  No entanto são as sutilezas dessas e de outras observações que cativam, 

motivam e justificam  este estudo,  pois remontam  a pontos essenciais que não podem ser 

negligenciados,  e  que persistem, independentemente do dialeto do português, da época da 

descrição e dos fundamentos  teóricos  que a sustentam.   

Ortografia e fonética na Grammatica da Lingoagem Portuguesa (1536) 
de Fernão de Oliveira
Luiz Carlos Cagliari (UNESP-Araraquara, CNPq)

A  Grammatica  da  Lingoagem  Portuguesa (1536)  e  Fernão  de  Oliveira  (1507-1581?) 

representa não apenas a primeira gramática sobre o Português, escrita em Português, mas, como 

afirma E. Coseriu é uma das gramáticas mais originais da Renascença na România com relação à 

concepção de linguagem, sua metodologia e descrição da língua. Apesar de sua importância 

histórica, a gramática nunca foi estudada com o devido cuidado. Tenho notícia de apenas seis 

edições. A segunda apareceu somente em 1871, a terceira em 1933 e a última em 2000. Mais 

recentemente, a obra tem despertado o interesse dos lingüistas, estudando-a de diversos pontos 

de vista.

A descrição fonética que se encontra na  Grammatica merece destaque, assim como sua 

proposta de ortografia  não latinizante.  Os sons  da língua são descritos com precisão,  com 

considerações de  ordem sociolingüística  e  das variações contextuais.  Sua anotações sobre a 

fonética da língua mostra o trabalho de um observador atento e de um espírito organizado (ele 

era também engenheiro naval).  Sem dúvida, temos uma descrição confiável e razoavelmente 

completa da pronúncia padrão de que trata sua Grammatica e de algumas variantes. Há, ainda, 

observações sobre a estrutura silábica, a fonotática da língua e a respeito de alguns fenômenos 

prosódicos. 

Por outro lado, o modelo ortográfico proposto veio em decorrência de sua excelente 

observação fonética dos sons da língua Nesse sentido, livrou-se de velhos costumes da época, 

enfatizando um modelo simples de grafia para as palavras, com um caráter próprio da Língua 

Portuguesa. Fugiu da abordagem latinizante e etimológica, e de uma tradição que tinha uma 



grande quantidade modelos ortográficos, que geravam muitas grafias variantes. A sua proposta, 

contudo, não foi aplicada totalmente nem na sua própria obra, havendo muitos casos de dupla 

grafia para uma mesma palavra. Algumas de suas regras não foram seguidas, mostrando uma 

diferença comum naquela época entre o que dizia o texto gramatical e o que os impressores 

faziam. A influência do modelo ortográfico de Fernão de Oliveira, certamente, influenciou João 

de Barros (1540), Duarte Nunes de Leão (1606) e Álvaro Ferreira de Vera (1631), e pode ser 

vista até na obra de Gonçalves Viana. 

               

Mesa Redonda III: 

Grammatica da lingoagem portuguesa: Morfologia e Sintaxe 

Algumas concepções sobre sintaxe em Fernão de Oliveira
Maria Eugenia Lamoglia Duarte (UFRJ, CNPq)

Fernão de Oliveira deixa claro, mais de uma vez, que sua intenção na “Grammatica...” 

não é tratar da construição – “a composição ou o concerto que as partes ou dicções têm entre 

si” – mas “apontar os principios da grammatica que temos na nossa língua”, uma vez que tem 

“começada uma obra em que particularmente e com mais cumprimento fala dela”. Ao leitor 

atento, contudo, não faltam observações do autor que revelam sua concepção acerca de alguns 

fenômenos  relativos  à  sintaxe,  entre  os  quais  (a)  as  conseqüências  da  ausência  das  marcas 

casuais no português, particularmente o “ajuntamento dos artigos aos nomes”; (b) a fixação da 

ordem para permitir a identificação do “estado das cousas”, ou seja, dos “ofícios” ou funções 

desses nomes; (c) um interessante tratamento do artigo, que abarca a categoria que se fixou nas 

gramáticas  como  artigo  definido  e  o  clítico  acusativo,  para  o  autor  um  artigo  “relativo”, 

diferente  dos demais;  (d)  a  ocorrência  de marcas  casuais  nos artigos  (nominativo,  genitivo, 

dativo e acusativo), que se realizam através da preposição. As duas últimas observações, que se 

perderam na tradição gramatical, retornam hoje aos estudos lingüísticos em propostas recentes 

no âmbito da teoria gerativa.  

O estudo das  palavras na Gramática de Fernão de Oliveira
Maria Carlota Paixão Rosa (UFRJ)

 
               O termo “morfologia” seria criado bem depois da época em que Fernão de Oliveira 

escreveu sua gramática. Segundo o dicionário Houaiss, o mais antigo registro para “morfologia” 

data  de  1858.  Não  obstante  a  ausência  do  termo,  Oliveira   dedicou  parte  de  sua  obra  às 

palavras. A terminologia para referir-se a essa unidade gramatical varia: ora são vozes, ora dições,  

ora palavras. Seu estudo ora é parte da  etimologia, ora  da analogia. 



               A leitura dos doze capítulos voltados para a etimologia e para a analogia, isto é, do 

capítulo 30 ao capítulo 42,  não é simples para um leitor contemporâneo.  As referências   a 

diversos clássicos, como Quintiliano ou Varrão, são indicativos de uma obra que repousa sobre 

uma forte tradição gramatical,  mas uma tradição que não faz  mais  parte  da formação dos 

estudantes de teoria gramatical.

               O presente trabalho tem por objetivo depreender a proposta  teórica que subjaz à 

descrição de Oliveira. Isso não significa compará-la a estudos atuais para situá-la numa escala 

avaliativa, mas compreendê-la no quadro em que foi produzida.

Mesa Redonda IV: 

Grammatica da lingoagem portuguesa: Léxico 

Com a palavra Fernão de Oliveira: 
um estudo sobre o conceito de palavra  na Língua Portuguesa
Margarida Basilio (PUC-RIO, CNPq)

Neste  trabalho,  proponho-me  a  analisar  a  contribuição  de  Fernão  de  Oliveira  em 

Grammatica  da  Lingoagem  para  o  entendimento  do  que  seriam  as  palavras   na  Língua 

Portuguesa, e avaliar até que ponto e de que maneira  a situação em que o trabalho foi escrito, 

seus objetivos e precedentes, e os possíveis modelos de descrição gramatical a que se filia o 

gramático interferem em suas propostas  para os estudos que se desenvolvem em torno do 

conceito de palavra  e elementos lexicais na Língua Portuguesa. 

Tendo em vista que o autor trabalha numa perspectiva do modelo Palavra e Paradigma, 

ainda que incorporando contribuições de diferentes épocas, dentre as quais sobressaem as de 

autores  latinos  como Quintiliano  e  Varrão;  e  levando  em  conta  a  preocupação  do  nosso 

gramático com a afirmação e identidade da Língua Portuguesa, no espírito dos movimentos da 

época  do Renascimento,  num momento em que a  tradição escrita  em Língua Portuguesa , 

entretanto,  está em franca construção,  procurarei  traçar um paralelo, inicialmente,   entre as 

visões de nosso primeiro gramático sobre o conceito de palavra em português e o conceito de 

palavra que transparece em gramáticas tradicionais e normativas no Brasil; e, adicionalmente, 

com um outro olhar inovador, desta vez relativo aos estudos do Português do Brasil, o do Prof. 

Mattoso Câmara Jr., que trata do conceito de palavra no século XX, com a Língua Portuguesa já 

com  sua  tradição  escrita  e  gramatical  plenamente  estabelecida  em  território  brasileiro,  e 

seguindo um diferente modelo de descrição gramatical, o estruturalista.

Finalmente, focalizando algumas das questões que se colocam hoje sobre o conceito de 

palavra  e  construção  lexical  e  seus  correspondentes  padrões  de  formação,  falarei  sobre  a 



importância da obra de nosso primeiro gramático no que concerne ao conceito de palavra na 

Língua Portuguesa.

Palavras próprias e alheias
Eduardo Guimarães (Unicamp, CNPq)

Pode-se dizer que A Gramática da Linguagem Portuguesa de Fernão de Oliveira se dedica ao 

estudo da  palavra:  sua  constituição  “sonora-escrita”  (do  capitulo  I  ao  capítulo  XXIX);  sua 

natureza (do capítulo XXX ao capítulo XXXIX); sua morfologia (do capítulo XL ao capítulo L). 

Vamos nos dedicar ao que chamei aqui natureza da palavra. Este aspecto aparece nos capítulos 

de XXX a XXXIX que tratam do que ele chama  Dicções.  Para ele dicção, como sabemos, é 

vocábulo, palavra. Ao estudar estas dicções ele vai distinguir vários tipos e, entre eles, as dicções 

próprias e as alheias, através do que ele reflete sobre uma língua (com suas palavras próprias) e 

sua relação com outras línguas (que dão à primeira as palavras alheias). Nosso objetivo é tratar 

desta distinção e de como ela acaba por implicitar um certo sentido de organização interna da 

língua.

Mesa Redonda V: 

Grammatica da lingoagem portuguesa: Linguagem e Sociedade

Fernão de Oliveira e a Sociolingüística
Dinah Callou (UFRJ, CNPq)

O papel relevante, no âmbito dos estudos lingüísticos contemporâneos, que assume a 

Gramática de Fernão de Oliveira não advém apenas do fato de ser a primeira gramática da 

língua  portuguesa,  mas  também  do  de  trazer  à  tona,  no  século  XVI,  fundamentos  que 

constituem o carro-chefe da sociolingüística laboviana, como os da variação de gênero e faixa 

etária, além da variação diatópica, premissa da Dialectologia. No presente trabalho, procura-se 

relacionar  esses  fundamentos,  na  tentativa  de  situar  o  caráter  sociolingüístico  da  obra  de 

Oliveira  tanto  no  contexto  renascentista  como no  conjunto  de  trabalhos  que  marcaram a 

história das idéias gramaticais sobre o português.

A  Nobreza  da  Língua  e  da  Nação:  O  Trabalho  de  Fernão  de  Oliveira  e  a 
Constituição da Gramática no Brasil 
Emilio Gozze Pagotto (UFSC)

Um  dos  aspectos  mais  interessantes  em  Fernão  de  Oliveira  é  como  constrói  sua 

argumentação em torno da possibilidade da gramática da língua portuguesa à luz da herança 



greco-latina. Antes de escrever a gramática, é preciso afirmá-la possível. É preciso equiparar o 

português à  altura do latim,  capaz de receber o mesmo tratamento -  movimento típico do 

renascimento, no qual tradição e modernidade se unem para fundar um novo mundo. Fernão 

de Oliveira recoloca a tradição, fazendo-a funcionar para a nova língua – o português – que 

experimenta o contato inovador com a gramatização e a regularização gramatical,  ainda que 

existisse como “língua de fato”, há mais de três séculos aproximadamente.

Quatrocentos anos depois, observamos no Brasil um movimento semelhante. Tratou-se 

de recolocar, novamente, a tradição para funcionar numa nova língua, o português do Brasil. A 

tradição gramatical brasileira incipiente precisou lidar com a delicada questão de admitir ou não 

uma nova língua, para então aplicar a ela os modelos da tradição, como Fernão de Oliveira 

fizera anteriormente. Os contextos históricos de um e outro movimento guardam pelo menos 

uma semelhança importante: tratava-se da afirmação da nacionalidade, da grandeza da nação à 

qual corresponderia uma língua, concebida nos moldes clássicos. 

Enquanto para Oliveira  a  afirmação de uma língua nacional  plena tem no contexto 

histórico um terreno favorável, no Brasil do século XIX, se fará o movimento inverso: constrói-

se  uma unidade normativa  com Portugal,  ao  mesmo tempo em que se  constrói  um saber 

metalingüístico independente. Isto se dá pela complexidade na qual a identidade brasileira é 

constituída: uma sociedade escravocrata e mestiça que não se quer como tal. Entre o povo e a 

nação há uma lacuna. Aqui, a língua constituída nos moldes clássicos se torna baliza de uma 

nação excludente. Instaura-se entre os falantes e a língua uma ruptura que se perpetuará até os 

dias de hoje.

Seção de Encerramento:

O legado de Fernão de Oliveira para as reflexões lingüísticas sobre o português 

A Gramática da linguagem na Gramática da língua: 
O Legado de Fernão de Oliveira no discurso de João de Barros
Marli Quadros Leite (USP)

Neste trabalho, pretende-se mostrar, por meio da análise dos discursos de Fernão de 

Oliveira,  na Gramática da linguagem portuguesa,  e  do de João de Barros,  na Gramática da 

língua portuguesa, que esse autor conheceu e dialogou com o texto daquele. A partir da técnica 

de análise do discurso, analisar-se-ão os conceitos de língua e linguagem, que encabeçam as duas 

gramáticas e são empregados por ambos os autores no corpo dos textos, e explorar-se-ão alguns 

pontos gramaticais tratados por ambos os gramáticos. Três critérios foram escolhidos para o 



tratamento desse problema: primeiro, o confronto de pontos em que os discursos de ambos os 

autores são, sob o ponto de vista do desenvolvimento de certos temas, coincidentes; segundo, o 

contraste entre pontos em que os dois discursos entram em choque, quando Barros parece 

contestar a teoria de Oliveira - nesse caso, contudo, não há, além do próprio desenvolvimento 

do tema, marcas lingüísticas  que confirmem o contato de Barros com o texto de Oliveira; 

segundo,  a  comparação  de  pontos  em  que  a  confluência  dos  dois  discursos  pode  ser 

reconhecida por meio de marcas lingüísticas do discurso de Barros. Assim, enfatizar-se-á que, 

embora a Gramática da linguagem portuguesa não tenha “feito escola” no desenvolvimento da 

teoria  gramatical  portuguesa,  deixou  marcas  que  os  historiadores   das  idéias  lingüísticas 

resgataram e resgatam até a atualidade. 

Sobre a Terminologia Metalingüística na Primeira Metade do Século XVI: 
Algumas Reflexões
Rosa Virgínia Mattos e Silva (UFBA, CNPq)

Fernão  de  Oliveira  é  um  descritivista,  João  de  Barros,  um  prescritivista.  Além  de 

descritivista, Fernão de Oliveira tem não só uma intuição lingüística admirável como também 

uma capacidade criativa invejável para alcançar seus objetivos. Além disso, Fernão de Oliveira já 

tem  a  consciência,  tanto  da  diversidade  lingüística  diatópica  como  diastrática.  Nesta 

comunicação  buscarei  contrapor  a  metalinguagem  de  Fernão  de  Oliveira  à  de  seu 

contemporâneo prescritivista, João de Barros.

“...porque das coisas nascem as palavras, e não das palavras as coisas”
Eni P. Orlandi  (Unicamp, CNPq)

Tomando como referência a dedicatória e o primeiro capítulo da Gramática da Linguagem 

Portuguesa de Fernão de Oliveira, vamos procurar situar sua concepção da linguagem no modo 

como  os  que  pensam  a  relação  pensamento/linguagem/mundo  o  fazem,  em  diferentes 

momentos e lugares da história das idéias lingüísticas. Em seguida, procuraremos compreender 

como a posição de Fernão de Oliveira faz parte de uma rede de filiações de sentidos nessa 

história  e  as  conseqüências  que isso  produz  no conjunto  das  reflexões  sobre  a  linguagem, 

incluindo aí a contemporaneidade.
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