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A MINERVA SEU DE CAUSIS LINGUAE LATINAE 
(SALAMANCA , 1587), DE FRANCISCO SÁNCHEZ DE LAS 

BROZAS (1523-1600) – I 
 
1. Esboço Biográfico 
Francisco Sánchez nasceu numa aldeia da província de Cáceres 

chamada Las Brozas, em 1523, e era sobrinho de Rodrigo Sánchez, prior de 
Óbidos e capelão da rainha D.ª Catarina, e do poeta novilatino Pedro 
Sánchez, embora Costa Ramalho tenha dúvidas quanto a esse grau de 
parentesco1. 

Aos onze anos, em 1534, o Brocense veio para Portugal como pagem 
da rainha D.ª Catarina e do rei D. João III, onde viveu até aos vinte anos e 
obteve toda a sua formação inicial, primeiro em Évora (1534-1537) e depois 
em Lisboa (1537-1543).  

Em 1543 regressou a Espanha, acompanhando o séquito da princesa 
Maria, que casou com o rei Filipe I de Espanha, e, com a morte da rainha, 
dois anos mais tarde, Francisco Sánchez deixou a corte e instalou-se em 
Salamanca, cursando Artes e Teologia e doutorando-se em Humanidades na 
Universidade de Valladolid, em 1551. Em 1554, foi nomeado Regente de 
Retórica no Colégio Trilingue de Salamanca, e, dezanove anos mais tarde, em 
1573, ocupou a Cátedra de Retórica na Universidade de Salamanca. Em 
1576, aceitou também a Cátedra de Grego e, em 1593, a de Latim.  
_________________ 

1 Na carta a seu filho Luís, datada de 20 de Dezembro de 1559, que, estudava 
no Colégio das Artes em Coimbra, Pedro Sácnchez refere que “est et Brocensis tibi 
sanguine iunctus auito, / Quem laudat, ueneratur, amat Salmantica quemque / Miratur 
lingua perdocta utraque tonantem, / Marcum ut Roma olim, uel Graecia docta 
Periclen” (Citado por Ramalho 1980: 239, nota 7). Para Costa Ramalho, o sintagma 
“auito iunctus sanguine”, que traduz por “teu parente pelo sangue de antepassados” 
(ibidem), tanto pode significar stricto sensu a existência de um avô comum, sendo, 
desta forma, primos direitos, e, assim, o Brocense seria, de facto, sobrinho de Pedro e 
Rodrigo Sánchez, mas lato sensu de apenas antepassados comuns, parentesco mais 
afastado: é que “a expressão «auito sanguine» (…) soa um pouco distante, quando se 
pensa no maior grau de intimidade que existia no século XVI entre primos coirmãos” 
(ibidem: 238). 
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Francisco Sánchez de las Brozas viria a falecer a 11 de Dezembro de 
1600, com 77 anos de idade, em Valladolid, em casa do seu filho Lorenzo. 

 
2. A Minerva seu de Causis Linguae Latinae (1587) 
A segunda e definitiva edição da Minerva foi publicada em Salamanca 

em 1587, com o título Minerva ou acerca das causas da Lingua Latina2. Até 
há pouco tempo pensava-se que esta era a sua primeira edição3 e também foi 
esta que motivou Gaspar Scioppio e Jácome Perizónio a desenvolverem as 
teorias gramaticais do Brocense, de que, entre outras, há uma edição 
portuguesa, impressa em Lisboa, em 1760, sob o patrocínio do Marquês de 
Pombal e do Rei D. José4. 

A edição de 1587 da Minerva é constituída por quatro livros e quarenta 
e seis capítulos na totalidade e, para Percival, caracteriza-se por ser “an 
extremely complex work, badly organized, and written in a polemical and at 
times vituperative style” (Percival 1975: 243). No Livro I, com 18 capítulos, 
o Brocense reflecte sobre as partes do discurso; no Livro II, com 13 capítulos, 
trata da sintaxe (ou construção) dos nomes substantivos, adjectivos, relativos 
e  outros pro(to)nomes; no Livro III, com 14 capítulos, analisa a sintaxe do 
verbo, da preposição, do advérbio e da conjunção; e, no Livro IV, com 
apenas um capítulo, apresenta as figuras de construção, a saber, a elipse, o 
zeugna, a silepse, o hipérbato e a antiptose, mas também analisa, embora com 
brevidade, a analogia nos significados das palavras (semântica) e refuta a 
teoria da antífrase. 

O autor inicia a obra com uma dedicatória à Universidade de 
Salamanca, onde, entre outras coisas, refere que: pretende romper 

_________________ 
2 Cfr. Brozas, Francisco Sánchez de las (1587): Minerva seu de causis linguae 

Latinae. Salmanticae: Apud Ioannem, et Andream Renaut, Fratres (BPMP: I-2-24; 
BNM: SI / 10447). 

3 Cfr. Brozas, Francisco Sánchez de las (1562): Minerva seu de Latinae 
linguae causis et elegantia. Lugduni; Fernandes, Gonçalo (2004): A edição Princeps 
da Minerva (León, 1562) de Sánchez, o Brocense”. In: Revista Portuguesa de 
Humanidades, Vol. 8, Fasc. 1-2. Braga: Universidade Católica Portuguesa, Faculdade 
de Filosofia de Braga, 211-226;  

4  Cfr. Brozas, Francisco Sánchez de las, 1760, Minerva, seu de causis linguae 
Latinae comentarius, cui inserta sunt, uncis inclusa, quae addidit Gasp. Scioppius; et 
subjectae suis paginis notae Jac. Perizonii, Editio nova, jussu Regis Fidelissimi 
Josephi I, Ulyssipone. 
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definitivamente com a tradição pedagógica vigente, pedindo inclusivamente 
que a obra de Lorenzo Valla (1407-1457) seja proibida naquela instituição 
nos primeiros anos de ensino de Latim; não traz nada de novo, pois apenas 
pretende repor no seu antigo estado a pura latinitas, corrompida por muitos 
gramáticos anteriores, a quem chama “bárbaros” e responsabiliza por mais de 
3.000 erros cometidos, entre os mais antigos e modernos; e se sente herdeiro 
de Élio António de Nebrija (1441-1522), pois este tivera os mesmos 
problemas em acabar com todos esses “disparates” e ainda se mantinham no 
estudo do Latim. Para Francisco Sánchez, se o Nebricense, por alguma razão, 
ressuscitasse, acabaria de vez com esses gramáticos, pois o seu engenho era 
tanto que não toleraria que estes continuassem a dizer barbaridades.  

 
Nihil omnino hic novi afferimus… sed antiquitatem, quas Barbarorum 
(Mammotretos dico, Catholicones & Pastranas) saevitia jacuerat, sublevamus, et 
in gradum reponimus… Jacebant itaque bonas litterae, quum abhinc annis 
centum, Antonius Nebricensis hos rebelles conatus est castigare. De esta forma 
(…) escrebía el humanista salmantino Francisco Sánchez de las Brozas (…). 
Afirmaba de esta forma su ilusión de continuar la labor iniciada por su insigne 
predecesor E. A. de Nebrija (Farrés 1992: 287).  

 
O Brocense conta também que um dos filhos de Nebrija, Marcelo, tinha 

uma casa (e morava) na sua terra natal, Las Brozas, e, como lhe contava o seu 
pai, quando lá preparava as edições do «Dicionário» e da «Gramática Latina», 
queixava-se de que deixava inacabadas essas obras e desejava que um dia 
aparecesse um vingador para repor o ensino do Latim no devido lugar (Cfr. 
Brozas 1976: 37-39). 

No capítulo inicial, o Brocense explica a razão por que escolheu o 
título da sua «gramática». Em primeiro lugar, a escolha de Minerva, -ae, 
deve-se ao facto de este nome ser o da deusa da sabedoria, protectora das 
artes, inspiradora dos oradores, poetas, e das especulações mais profundas da 
filosofia e da ciência, e a própria personificação do trabalho de espírito; Em 
segundo, porque César Escalígero (1484-1558), já havia escrito «De causis 
linguae Latinae» (1540) e o Brocense concordava muitas vezes com ele e 
queria acabar definitivamente com o “magister dixit” e procurar as causas 
verdadeiras e os princípios dos fenómenos linguísticos, achou que “no se 
había de desechar el título” (Ibidem: 45) escaligeriano. 
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2.1. Partes da Oração 
O Livro I, a partir do 1º capítulo, exclusive, dedica-se ao estudo das 

partes orationis. Assim, no capítulo 2, ocupa-se do problema e das múltiplas 
classificações existentes, desde Aristarco da Samotrácia e Dionísio da Trácia, 
Marco Terêncio Varrão, Quintiliano, Sérvio e Donato. No entanto, começa a 
sua argumentação sobre o que entende por gramática, as suas divisões e quais 
os seus fins. Para o Brocense, a gramática é a arte de falar correctamente, que 
tem por finalidade a construção correcta da oração, que é constituída por 
palavras ou vocábulos, denominados partes da oração, que são formadas por 
sílabas, e estas por letras, que são sons indivisíveis. Assim, para o gramático 
de Salamanca, não é muito fiável a divisão da gramática em partes, do tipo 
ortografia, prosódia, etimologia e sintaxe, porque esta não é uma parte mas o 
fim último da gramática e não considera nenhuma divisão bastante apropriada 
(Cfr. Ibidem: 48). 

O gramático salmanticense divide os elementos constitutivos da oração, 
ou seja, partes do discurso, em apenas três categorias, nome, verbo e 
partículas, à semelhança da divisão dos estóicos, de Aristóteles (384-322 
a.C.), Santo Agostinho e Plutarco, bem como das gramáticas hebraica e árabe 
(Cfr. Ibidem: 49). Francisco Sánchez estabelece esta divisão fundamentada 
em princípios lógicos, pois o nome compreenderia as entidades de tipo 
estático, o verbo as de tipo dinâmico, e as partículas os laços de união entre 
as proposições:  

 
Llamamos cosas permanentes o constantes a aquellas cuya naturaleza persiste; a 
esta clase la llamaron nombre. Decimos que fluyen aquellas cuya naturaleza existe 
en tanto en quanto ellas existen; a esta clase la llamaron verbo (…). Finalmente, 
las oraciones necesitan de ataduras entre sí, por lo que se inventó la conjunción 
(Ibidem: 50).  

 
No entanto, o Brocense também aceita as restantes classificações de 

Dionísio da Trácia, à excepção da interjeição. Para o gramático de 
Salamanca, o particípio, o pronome — segundo o autor, deveria chamar-se 
preferencialmente “protonome” (Ibidem: 52)5—, o adjectivo e o substantivo 

_________________ 
5 “ego, tu, sui habrían de llamarse más correctamente protonomes 

(protonomina) o primeros nombres, porque son jefes de los otros e independientes, 
pues no se declinam según la norma de los otros (…), pues todos los demás nombres 
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são variáveis do nome e, por isso, devem integrar a mesma categoria, que se 
caracteriza por ser, na senda de Escalígero (1484-1558),  

 
cierta imagen por la que algo es conocido (…); por otra parte, se define el nombre 
como la voz que tiene género, número Y caso, definición esencial y perfecta 
porque la voz o dicción o parte de la oración es el género próximo y el caso es la 
diferencia específia (Ibidem: 58).  

 
A definição de verbo proposta pelo Brocense é muito simples e tem por 

base critérios morfológicos e semânticos: “Verbo es la voz que tiene número, 
persona y tiempo. Esta definición es verdadera y perfecta, todas las demás de 
los gramáticos son necias” (Ibidem. 77). Por outro lado, indica que o verbo é 
constituído por acento, figura, espécie, número, pessoa, tempo e conjugação, 
mas exclui o modo:  

 
El modo, que lo llama Varrón especie (species), no toca a la naturaleza del verbo, 
por eso no es atributo de él. Con más frecuencia se explica esta naturaleza por 
medio del sexto caso, como mea sponte, tuo jusso feci «lo hice por mi voluntad», 
«lo hice por orden tuya»; no pocas veces por medio de los adverbios, como male 
currit «corre mal», bene loquitur «habla bien». Y, cuando Aristóteles habla de los 
modos o modales, dice a menudo que aparecen continuamente, necesariamente 
como accidentales” (Ibidem: 81).  

 
Por isso, integra os tempos do verbo finito em onze categorias: duas do 

presente (amo e amem), duas do imperfeito (amabam e amarem), duas do 
perfeito (amavi e amaverim), duas do mais que perfeito (amaveram e 
amavissem) e três do futuro (amabo, amaveri e ama ou amato) (Cfr. Ibidem: 
82). 

Nas partículas, o Brocense engloba a preposição, o advérbio e a 
conjunção.  

A preposição, que “es una voz que carece de número, que se coloca 
ante los casos y se encuentra en composición” (Ibidem: 283), é, para o 
Brocense, a mais importante das partículas pelo facto de reger os casos e as 
restantes o não poderem fazer. De acordo com a sua teoria, o sexto caso ou 
ablativo depende sempre de preposição e, quando aparentemente isso não 

_________________ 
se pobiernan por éstos, y una vez suprimidos, todos los demás nombres se enontrarán 
mudos y mancos”. 
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acontece, é porque há uma elipse. A preposição também se coloca sempre 
antes do substantivo, como indica a sua composição (“pre-posição”), mas 
pode não acontecer se existir uma anástrofe, o que não altera a sua natureza, 
como é o caso de mecum, tecum e secum, por exemplo. O Brocense retira 
justificadamente da sua lista os seguintes vocábulos considerados preposições 
pelos gramáticos anteriores: circiter, prope, propius, proxime, pridie, procul, 
secus, usque, versus e versum (Cfr. Ibidem: 99-101). O advérbio é uma 
partícula que se liga preferencialmente aos verbos para lhes alterar o 
significado, não tem número e não rege nenhum caso: “Parece que se llama 
adverbio (abverbium), casi adverbum «junto al verbo» porque va on él como 
si fuera algo añadido, así bene dormit «duerme bien», graviter disputat 
«diserta con gravedad», lente ambulat «se pasea lentamente»” (Ibidem: 285).  

O advérbio também se une a outras partes da oração: a adjectivos, 
como bene doctus (muito sábio); a substantivos, como bene mane (de 
manhãzinha; muito de manhã), semper lenitas (sempre doçura); e a advérbios, 
como valde velociter (muito velozmente), por exemplo. Ao contrário de 
outros gramáticos predecessores seus, Francisco Sánchez não considera que o 
advérbio possa reger quaisquer casos. Quando aparentemente isso acontece, 
ou deve considerar-se um substantivo (e não um advérbio) ou há a elipse de 
um verbo:  

 
Los adverbios a no ser que se tomen por un nombre no rigen ningún caso, como 
crurum tenus «hasta las piernas»: tenus no es preposición cuando lleva genitivo, 
como satis vini «bastante vino» (…). Hay quienes afirman que quo y unde rigen 
acusativo (…). En estos ejemplos falta un verbo (paro) (…). En y ecce no rigen 
acusativo o nominativo. Véase la elipsis de los verbos (Ibidem: 285-286).  
 

Para o mestre salmantino, não pertence ao gramático a função de 
enumerar as sub-categorias dos advérbios nem as suas significações, mas em 
apenas examinar as suas características morfológicas, isto é, o modo como 
estes terminam, como os que acabam em -im (punctim, caesim, membratim), -
us (subtus, intus), -o (cito, profecto), -as (alias, cras), -i (ubi, ibi), -e (bene, 
pulchre, sane), -er (duriter, fortiter), etc. (Cfr. Ibidem: 102). Quanto às 
significações dos mesmos, apesar de o Brocense considerar que isso é tarefa 
do filósofo e não do gramático, “porque la misión del gramático (según dice 
Varrón) no consiste en indagar las significaciones de las voces, sino su uso” 
(Ibidem), apresenta uma lista de 17 sub-categorias: de afirmar (certe, nae, 
quidni e quidem), de negar ou proibir (non, haud, minime, nequaquam), de 
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lugar (hic, intus, foris), de tempo (diu, cras, nuper, dudum), de quantidade 
(valde, nimis, satis, perquam, impense), de qualidade (bene, pulchre, 
eleganter, nimis), de comparar (magis, melius, doctius), de reunir (una, 
pariter, simul, conjunctim), de mostrar (en, ecce), de chamar (o, heus), de 
duvidar ou de evento (forte, forse, forsitam), de cessar (vix, sensim), de 
exortar (eia, age, agite, agendum), de interrogar (cur, quare), de jurar 
(Hercle, medius fidius, Aedepol, Aecator), de ordem (deinde, deinceps), de 
contar (semel, bis, deinde, deinceps, centies) (Cfr. Ibidem: 102-103). 
Aparentemente parece haver nesta proposta alguma contradição, ao, por 
exemplo, classificar nimis (demasido) quer como advérbio de quantidade 
quer de qualidade, assim como deinde (em seguida, logo) e deinceps (em 
continuação) como advérbios de ordem e de contar. No entanto, não nos 
parece que tal suceda, já que é o uso em que cada um possa ser empregue. 
Neste ponto, o Brocense parece ser um precursor da pragmática linguística 
actual. Por outro lado, apesar de o mestre de Salamanca não considerar as 
interjeições como partes da oração, como vimos, integra algumas nesta sua 
classificação, nomeadamente nos advérbios de chamar (o, heus) e de exortar 
(eia, age), por exemplo. 

A conjunção é, para o Brocense, a parte da oração que tem por 
finalidade apenas unir orações entre si. Francisco Sánchez de las Brozas 
refere inclusivamente que “la conjunción no une casos ni otras partes de la 
oración, como enseñan los ignorantes, pues las mismas partes se unen entre 
sí, como el nombre con el nombre, el nombre con el verbo, etc.” (Ibidem: 
287). Quando aparentemente há uma conjunção a unir dois casos ou outras 
partes da oração ou há uma elipse ou um zeugma, como nas frases: Cicero 
scribit et vigilat (Cícero escreve e está atento), em vez de Cicero scribit et 
Cicero vigilat; Cicero et filius valent (Cícero e o filho estão bem), em vez de 
Valet Cicero et valet filius; Emi equum centum aureis et pluris (Comprei um 
cavalo por mais de cem moedas de ouro), por Ego emi equum pretio pluris 
aeris (comprei um cavalo por mais dinheiro); Petrus et Paulus disputant 
(Pedro e Paulo discutem), em vez de Petrus disputat et Paulus disputat. 
Quanto às sub-categorias das conjunções, o Brocense, do mesmo modo que o 
havia feito para os advérbios, refere que não é tarefa do gramático distingui-
las, pois o importante para o gramático é a união de orações e não os seus 
significados ou sentidos, ou, como ele próprio diz,  

 
distinguir los oficios de las conjunciones (…) no es tarea del gramático, pues si 

se atiende a la gramática, todas son conjunciones, es decir, todas unem, aunque 
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parezca que separam. ¿Por qué están menos unidas dormitat aut vigilat «duerme o 
está en vela»? Mucho difieren en su sentido, nada en la gramática (Ibidem: 104).  

 
No entanto, o mestre salmantino distingue 6 espécies de conjunções: 

copulativas absolutas (et, -que, nec, neque ac, atque, quoque, etiam, item e 
itemque); copulativas condicionais (cum, tum si, seu e nisi); disjuntivas (aut, 
vel, seu, sive, an, necne e utrum); adversativas (at, sed, porro, tamen, tametsi, 
etsi, licet, quamquam, quamvis e autem); racionais de ilação ou unitivas às 
que precede a causa (ergo, igitur, ideo, itaque, quocirca, proinde, quare e 
quapropter); causais (nam, namque, enim, etenim, quia, quoniam, siquidem, 
quippe, utpote e propterea quod) e declarativas (ut, uti, velut, veluti, sicut, 
ricuti, ceu e tanquam) (Cfr. Ibidem: 104-105). 

A interjeição não pode, para o Brocense, ser considerada uma 
verdadeira parte da oração, apesar de os gregos, segundo o autor, a incluírem 
no grupo dos advérbios, porque “yo pienso que son sonidos inarticulados y 
naturales, por eso no los conté entre las partes de la oración” (Ibidem: 103). 
Noutra passagem, a sua explanação é mais específica:  

 
Lo que es natural es lo mismo en todos, los gemidos y los signos de alegría son 
iguales entre todos, luego son naturales; pero si son naturales no son partes de la 
oración, puesto que estas partes deben existir (…) por convención, no por 
naturaleza. Los griegos enumeran la interjección entre los adverbios, pero eso es 
falso (Ibidem: 50). 

  
Seguindo Aristóteles (384-322 a.C.), o gramático de Salamanca 

aproxima-se muito da teoria da arbitrariedade do signo linguístico proposto, 
cerca de três séculos e meio depois, por Ferdinand de Saussure, ainda que, 
relativamente às interjeições, o mestre franco-suíço as considere só 
parcialmente naturais, pois parece haver aí, assim como nas onomatopeias, 
uma certa motivação interna, mas considerando sempre o seu 
convencionalismo, já que estas são diversas em línguas diferentes (Cfr. 
Saussure 1986: 124-127). No entanto, o Brocense apresenta 14 interjeições 
na língua latina: “Son interjecciones sonidos como apage! (…), phy! (…), 
vae! (…), o! (…), osi! (…), ei! (…), hei! (…), eu! (…), atat! (…), au! (…), 
pro! (…), proh! (…), bababe! (…), euge!” (Brozas 1976: 103)6. 

_________________ 
6 Como vimos, o Brocense classifica as partes da oração em apenas três 

categorias, nome, verbo e partículas, mas, de vez em quando, parece estar a reflectir 
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Uma vez estabelecidas as partes orationis, o gramático salmantino 
centra-se no seu estudo morfossintáctico. Assim, na análise do nome vamos 
assistir a três pontos importantes da sua teoria: a sistematização (quase) 
definitiva do género, número e caso. Havia, desde os primórdios da 
gramática, uma acérrima discussão sobre o género dos nomes.  

 
Donato y Prisciano habían establecido seis: masculinum, femeninum, neutrum, 
commune, omne et promiscuum. Esta misma división fue la que recogieron los 
modistae y los gramáticos del Renacimiento anteriores al Brocense, con excepción 
de Tomás Linacro, que había suprimido los géneros neutrum, commune, omne et 
promiscuum (Cárdenas 1976: 23).  

 
Francisco Sánchez, apesar de também considerar o neutro, dá uma 

importância fundamental aos géneros masculino e feminino, eliminando, 
como já tinha feito na primeira edição, o género comum e o epiceno 
(promiscuum). E recorre ao sexo para determinar o género, afirmando que só 
existem estes dois, pois ou se é macho ou fêmea. O neutro é a ausência de 
sexo, ou género, não podendo, por isso, ser considerado um género 
gramatical propriamente dito, mas a negação dos dois (Brozas 1976: 61-62). 
Um ponto interessante da sua análise é a comparação que faz entre as línguas: 
“En las lenguas caldea, hebrea, siria, cartaginesa, española, gálica, itálica y 
otras muchas se conocen solamente dos géneros” (Ibidem: 62).  

Quanto ao número, o Brocense também só aceita o singular e o plural, 
referindo que não há um meio termo entre os dois, ou seja, não pode haver o 
dual, como alguns gregos defendiam, como os jónios, ao contrário, segundo o 
gramático salmantino, dos eólios. No entanto, também admite dois vocábulos 
latinos que podiam ser admitidos entre os duais (ambo e duo), mas estes 
conjugam-se com o verbo no plural, como ambo currunt (Ibidem: 57). 

_________________ 
com base nas categorias de Dionísio da Trácia, porque: apesar de não admitir as 
interjeições como partes da oração, apresenta-as; ainda que refira que não é necessário 
o gramático distinguir as sub-categorias dos advérbios e das conjunções e “es 
suficiente para el gramático (…) si a estas tres ultimas partes [preposições, advérbios 
e conjunções] las llama indeclinables: habrá cumplido perfectamente su deber de 
gramático” (Ibidem: 105), fá-lo; embora reflicta sobre as três partes da oração, 
também refere as restantes, como na seguinte passagem: “Hemos tratado de la 
naturaleza de las seis [sic] partes de la oración, ahora nos ocuparemos de sus 
construcciones” (Ibidem). 
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O caso é para o Brocense a primeira e específica diferença do nome, 
pois é este que define a sua função na oração (frase). O gramático de 
Salamanca segue quase sempre a perspectiva de Escalígero, que não aceitava 
a denominação “tradicional” de “nominativo”, “vocativo”, “genitivo”, 
“dativo”, “acusativo” e “Ablativo” e preferia a sua ordenação numérica, ou 
seja, caso “primeiro”, “segundo”, “terceiro”, etc.. Se, por um lado, o 
Brocense concorda com a argumentação de Escalígero, por outro, não se 
atreve, como ele próprio diz, a “rechazar las denominaciones de los más 
antiguos” (Ibidem: 59). De qualquer modo, não aceita a existência do 
“séptimo” caso, pois o ablativo ou “sexto” é o de todos os complementos 
preposicionais. No entanto, no Grego, segundo o mestre salmantino, também 
deve ser considerado o ablativo:  

 
Por ser natural esta división de los casos será necesario hablar en todas las 
lenguas igual número de casos; por esta razón, sostengo contra el parecer de todos 
los gramáticos que los griegos no carecen del sexto: en primer lugar, el dativo se 
usa para significar la adquisición en todas las lenguas, por medio de él no 
significamos ni el precio, ni la materia, ni el lugar, ni ninguna otra cosa (Ibidem: 
60).  

 
Interpretamos, assim, da mesma forma que Constantino Garcia, que 

refere serem “bien claras las palabras de Sánchez: «in omni nomine natura 
sex partes constituit»” (García 1961: 93). Há, no entanto, autores que 
interpretam a teoria do Brocense de outro modo. Fernando Cárdenas, por 
exemplo, refere que o Brocense “rechaza el argumento de que os griegos 
caracerian del caso sexto (ablativo), y señala con acierto que el dativo griego 
podía desempeñar las funciones del caso sexto latino, el caso de la 
preposición” (Cárdenas 1976: 24). Por outro lado, Alfonso Funes inclina-se a 
pensar que o Brocense admite o séptimo caso, o instrumental (Funes 1929:  
3-55). Como referimos, parece-nos que ele defende apenas a existência do 
sexto caso ou ablativo, quer para o Latim quer para o Grego. 
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