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I N T R O D U C Ç Ã O. 

A Grammatica , (que quer dizer 14ituratura) 
11:Ío foi ao principio outra couza, senão a sciencia dos 
caracteres, ou Reau, reprçscntativos das couzas, ou 
Nomi11ae.r , si~nificativos dos sons c das palavra~. 
Toda a scienc1a do homem Letrado, ou Gramm~ni
co, se reduzia n:Jquelles primeiros tempos a saber 
ler c formar, ou com o ponteiro, ou com a penna , 
estes C3r3cteres. 

Se9undo os progressos do espirito humano, qua
tro forao os estados desta especie de Litteratura c 
Grammatica. O primeiro foi o da Pintt1ra. Para re
presentar, por exemplo, a idea de hum homem , ou a 
de hum cava1lo, pintava-se ou esculpia-se a figura 
natural de hum, ou de outro; e tal he ainda pre
sentemente a escri ptura dos selvagens do Canadá. 

Como porêm este mcthodo de representar as 
ideas era mui defeituoso, longo, e custoso; os Egy• 
pcios , dotados de hum engenho inventor, descobrí
rão, á imicação delle , outro mais breve, que hc o 
dos Hieroglyphicot. Empregavão elles I1Uma figura , 
não ja para representar huma couza somente ; mas 
para servir de signal a muitas. Hum Hieroglyphico 
so , pelas ideas q1.1e a sua instituição ao principio, e 
depois a tradiçao Jhe alligava , era huma pequena 
histeria. Desta sone a Escriptura, que ao principio 
era huma simples pintura , ficou sendo pintura e sym
bolo ao mesmo tcmro. Para a abbreviar ainda mais, 
não costumavâo os Epypcios pintar a figura inteira; 
mas ou huma p:trte della pelo todo, ou o signal 
pela couza signifcantc, ou huma couza por outra , 
que com elb tivesse alguma semelhança, ou analo
gia. Este foi o segundo estado da Litteratura ou 
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Gramm:ttica , da qual temos ainda alguns restos nos 
nossos Brazóes, e Armaria. 

O terceiro foi o da Escriptura Symbolica cor
reme. Na Hieroglyphica desenhava-se a couza ao na
tural par:l a representar, e trazer com ell:t outras á 
memoria. Mas crescendo a razâo com o tempo, 
com a policia, e coin a experiencia ; e bem assim 
multiplicando-se tambem á propo~!rao os conhecimcn· 
tos e as necessidades : ja a estas nâo podia supprir 
l1uma escriptura tâo diminuta e embaraçosa , como 
era a Hieroglyphica. Continuando pois os homens 
em a abbreviar cada vez mais; á força de mudan
ças e altera.çóes o que ao principio erâo pinturas, se 
vierâo a converter em Symbolos, semelhantes aos de 
que ainda agora se estâo servindo os Chinos. Tendo 
elles ao principio sido formados da circumferencia e 
contornos das figuras naturaes ; depois com a conti
nuaçâo do tempo, e altera~óes se reduzfrâo a huma 
especie de Caracter Real, que diminuindo, e escu
recendo em fim a attencão , que d'antes se dava á 
imagem natural; ficou s~rvindo so de Sym~olo para 
fixar o espírito mais sobre a conza significada do que 
sobre elle. 

Os Symbolos pois ja não sao huns signaes natu• 
raes , como o erao as pinturas e os Hieroglyphicos;. 
mas huns signae~ artificiaes e de instituiçao. Mas, 
como para cada idea he precizo hum Symbolo, e as 
ideas são infinitas·; bem se vê que a Escriptura Sym· 
bolica tem quasi os mesmos incoavenientes que a 
Representativa e a Hieroglyphica. Assim 1Jum Gram
matico e Letrado China gasta toda a sua vida a ler 
e a escrever. Os seus symbolos a pezar de todas as 
reducçóes que se tem feito, chegao ainda ao enor
me numero de oitenta mil. 

Neste estado estaria naturalmente a Grammatica 
e Litteratura ; quando algum genio creador, condu~ 
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~itlo pCln Providencia descobria fclizrrcnre :t Arte de 
pint u, n5o j:t :~s couzas mc:sm:t , n as os vocauulos 
que as reprcsenr:ío. .l!.~ta hc a Efcrirtura I illtral, 
cujo inventO ror hum:t antiga tr:1d'ç~o CO~ fC\OC:, 
hc :1ttribuido aos Phenicios ou C:mancos, c que ja 
no tempo de :l\loi(cs, primc1ro E criptor do n undo 
e da Religi5o, estava em uso p"lus :lltnos do IT'Un
do dois mll c quatrocentos pouco lnais ou menos, e 
mil c sci~ccntos ames de Jc:~us Chri~to. 

O dt·sruurimcnto deste gcncro de Escrirtura 
era n'ul d1ilicil; a e>.ecução 1 orêm era tàcil. P~ra a 
excogirar era nccessario hum engenho surcrior , que 
adnrri~sc que os wns de hum2 lu·gua se rodião dis
tingu'r c decompor em certos lkn,c:mos, ccrrn uns 
a todas as pala nas delb. Porém, h uma vrz deccober
to este segredo, a separoçao e cnun1craç: o c os H.ns 
não podia custar muito. Era mais facil r.otar e con
tar todos os sons de huma Língua que ~e falava , 
do que achar que se podião conrar: isto era hum 
lance do engenho, aquillo hum simples effcito ca at
tenção. 

O primeiro cu:dado pois do inventor das Le· 
tras, e do primeiro Gramm:11ico, que a brio o cami· 
nho aos mais, cal 'o ~obre aqu1llo so, que os \'Oca
bufos tem de med•anico c n:atuial , quer sejâo os 
sons articula.~os , de que se CC'n'róe a laia, quer 
os signacs Littl.'r:t ~' que CfColheo rara na E~criptura 
exprimir, c significar os mem·os sons. AquiJlo, que 
os me~mos sons articulac(,s e os \'Ocabulos tem de 
logico e espiritual como signaes que são das nossas 
id~as e pensamentos, foi a ultima couza, em que se 
cuidou. Os homens ao principio conccnrar:ío-se com 
pinrar aos olhos c fi>.ar por meio dos caractues cs
criptos os· H'n~ fugithcs, Gl:e a polaç:io de cada ~'a
lavra lllcs dferccia ; sem entrarem air.da na analyse 
miuda do discurso para dcscC'brirem c determinarem 
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ao justo as diff"e~efltes classe~ e especies . de palavras, 
que o compunhao ; nem na sua combmaçao e or· 
dem para poderem achar as regras da Etymologia, 
e da Synraxe. 

Esta indagação foi muito posterior. Platâo, que 
segundo Laercio Li v. UI. Cap. I 9 foi o primeuo 
d'entre os Gregos, que indagou a natureza da Arte 
Grammatica; nâo tracta em seus Dialogas de Õutra 
couza senâo da sciencia das Letras , e se a signifi· 
caçao das palavras he natural ou arbitraria. Entre 
os Romanos tambem o mais antigo escripto de Gram
matica era segundo Suetonio ( De illeiJtr. Gramm. 
Cap. I.) , hum tractado de Letras e de Syllabas, 
que andava debaixo do nome de Ennio. 

A parte Mechanica das Línguas, em que primeiro 
se trabalhou, tem duas observaçóes. Huma sobre os 
sons articulados tanto simples como compostos, que 
entrao na composição de seus vocabulos; e outra so
bre os caracteres Litteraes, adoptados pelo uso para 
servirem de signaes dos mesmos sons, e seus deposi
tarias na Escriptura. Destas duas consideraçóes so· 
bre o· physico dos vocabulos nascêrâo as duas partes 
mais antigas da Grammatica. Huma da Boa Pro· 
nrmcif!flio e Leitura da Lingua , chamada Orthoepia, 
e outra da sua Boa E.rcriptura, chamada Ortho· 
graphia. 

A Orthoepia, que he emmdata cum suavitate 
vocum explt:mafio, comprehende nao so o conheci
mento dos sons fundamentaes , que fazem como o 
corpo dos vocabulos; mas tambem o das modifica· 
soes musicaes, de que os mesmos sâo susceptíveis, 
relativas ou :to canto e melodia , chamadas Accmtos, 
ou ao compasso e rhythmo, nascidas da quantidade 
das syllabas. Esta parte musical da Orthoepia ou 
Boa Prommciafáo tem o nome de Pro.rDdia, da 
qual a maior parte dos Grammaticos fizerao huma 
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d:ts qu:ttro pnrtes da Gr:tmmatic:t, ou não fazc:ndo 
caso, c desdenhando ainda os primeiros principias da 
Doa Pronunciaçao c Leitura, ou incluindo-os na mcs· 
ma Prusodia. 

}>orêm a Orthocpia, ou ohscrv:~ç:io dos sons 
elementares e fundamemaes da Linguagem articula· 
da, e a sua boa Escriprura foi a primeira e ainda 
a unica parte da antiga Grammarica, como acabamos 
de ver. A Prosodia não foi reduzida a arte, senao 
muito tarde. Sendo, como ~ão, tantas, t:lo finas, e 
qu:~si imperceptivcls as modific:~çdcs., que os sons 
fundamcntacs recebem na pronunciaç:íp 7 por huma 
p:mc era difficil o observai-as ao principio c ainda 
mais o pintai-as na cscriptura ; e por outra p:uecia 
isto excusado. O uso vivo da pronunciação assaz en
sinava assim a quantidade e demora de cada ~yJla., 
ba, como a sua inflexão c accento. So quando se tra· 
ctou de communicar aos estrangeiros nâo so a lingua 
escripta, mas ainda a sua pronunciaçao viva; he que 
se começ3rão a dar regras sobre esta parte da Or· 
thoepia. Aconteceo isto na L~ngua Grega pouco an
tes do tempo de Ciccro. Os sienaes mesmos destes 
accentos, p\lstos por cima das vogaes, bem mostrâo 
que são de huma data muito posterior. 

Por tanto o nome de Prosodia, dado até acro
ra a esta parte da Grammatica, por huma parte ~5o 
comprehcnde todo o seu objecro, c por outra sup· 
põe antes de si o conhecimento dos sons fundamen
racs da Lingu:~, do qual a Grammatica nunca pre
scindio, nem pôde prescindir, visto ser necessario e 
indispensavel para regular a boa pronunciaçao ,' e 
consrquentemente a sua boa Escriptura e Orthogra· 
phia. He verdade que de muito tempo a esta parte se 
tem entregado o rnsino destas duas partes da Gram
rna!ica Portugueza , aos. Mt:str~s de Eschola , pela 
ma1or parte pouco habe1s. Porem daqui tem proce-
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dido o~ niàos methodos, com que a primeira idade 
perde nas Escholas boa parte do seu tempo, e gasta 
outra em aprender couzas, que d~pois·tem, ou de des
aprender, ou de reformar. He justo pois Que a cou
za torne a seu dono, e que os Grammatiéos tomem 
outra vez a si esta parte da Grammatka, que ensi• 
na a theoria dos; sons , e tudo o que pertence á boa 
pronun'daçao e leitura da Lingua ; pois que tem si
do tão mal desempenhada em mãos estranhas. O no,
me de Orthoeph:1•, que damos a esta primeira parte 
da Grammatica, he mais proprio e accommodado a 
caracterizai-a que o de Prosodia. 

So depois de descoberta a arte de separar em 
partes elementares e communs a massa confusa dos 
vocabulos, e a de as representar • ~os olhos•-e ~fixat 
por meio da Escriptura he, que o 1espirito humano 
podia dar os passos, que deo para analysar o dis ... 
curso e descobrir nelle a analyse de seus propr.ios 
pensamentos, que antes nao percebia. Esta analyse 
do discurso dependia de muitas observaçóes· ·particu" 
lares e de muitas combinaçóes para dellas.se. forma
rem noçóesJ geraes , que reduzissem a certas classes as 
partes elementares da oraçao segundo as suas signifi
ca~óes e analogias; e bem assim as regras geraes á~ 
v-arias combinaçóes, que o uso fazia das mesmas para 
exprimir todas as operaçóes do entendimento, e te
cer de tudo isto hum systema· seguido de Gramma
tica. E posto que par a tudo isto' concorria ja muito 
a Lingua falada; comtudo este systema completo 
nunca se chegaria a organizar, se a Escriptura nao 
fixasse a memoria dos primeiros descobrimentos , e 
não facilitasse as sim a comparaçao do caminho an· 
dado com o que rest-ava por andar •. Tire-se a qual
quer engenho, por superior que seja , o uso dos ca
racteres : e ver-se-ha qui:tntos conhecimentos lhe são 
inaccessiveis , aos quaes chega hum talento ordinario 
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com o suhs1dio dos mesmos. Os progressos, CjUe com 
os Algarismos fc.z a Scicrda dos Numeras, d.1o a co
nhl!cer assaz a importancia tambcm da &cri1 rurJ. 
Alphabcrica para os ma1s conhecimentoc:. 

Portanto, :~ssim como na ordem, c na historia 
mesma dos descobrimentO!> humanos sobre a .Arte de 
Falar, a parte mec:hanica das Linguas foi o primeiro 
objccto das indagaç6es e trabalhos do homem: a~c;im 
o que as mesmas Linguas ttm de Logico c discursi
vo devia ter o !c:gundo lugar na ordem dos mesmos 
descobrimentos, e o teve com effeito. Pois que A ris· 
totelcs, muito posterior a Platão, foi o primeiro dos 
Escriptores Gregos, que sabemos se adiantasse 9a 
sua Poerica a distribuir as palavras em cerras elas· 
ses , c a distinguil-as entre si por seus differentes ca· 
ractcres c propriedades. 

Na ordem destes conhecimentos Logicos sobre a 
Lingu:~. he sem duvida que os homens se occupa· 
rião em consider:sr primeiro as paJavras, que sâo si· 
gnacs assim das idcas que fazem o ohjccto dos nossos 
pensamentos , como d:ts rclaç6cs que as mesmas po· 
<tem ter com~igo, c com outras, do que em consi
dc:r.lr t."Stas mesmas palavras combinadas e coordena· 
d:~.s entre ú em ordem a exprimirem o pensamento. 
Pois que primeiro he conceber e exprimir as ideas 
do que comparai-as. Os primeiros Grammaricos pois, 
reflectindo sobre a semelhança e dissemelhança das 
funcçóes, que as pala\'ras exercitao na enunciação de 
qualquer pemamento, advertírao que humas tinhão 
as mesmas , c outras nao. Estas differcnç:1s os con
duzírao a reduzir a cerras classes rodas as palavras 
da Eua Lingua; e a esta parte da Grammarica, que 
tracra das partes elementares do discurso e de suas 
propriedades c analogias, derâo o nome de Et) mo
Jogut ; não porque ella se occupe em indagar ns 
crigens particulares de cada palavra : mas porque 
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!racta ~os signaes artificiaes das nossas ideas, que por 
1sso Armoreles lhe dá o nome de Symho!o; e Cicero 
nos Topicos Cap. 8 , traduzindo a mesma palavra 
lhe chama Notatio1Jem, qYia sunt "'Jerha reru;, 
nottl!. 

Na Etymologia pois nâo considerao os Gram
maticos as palavras senão em si mesmas attendendo 
ás suas func~óes e nat~reza. Passando porêm depois 
a olhai-as umdas em dtscurso para formarem os dif
ferentes paineis do pensamento ; observár.ao que se
gundo as differentes relaçóes , que as ideas tinhão 
entre si, ou de identidade e coexistencia, ou de de
termina~ão e suôordina~âo : assim as palavras .para 
representarem estas relaçóes mutuas, toma vão ou dif
ferentes fórmas e terminaçóes , ou differentes propo· 
siçóes, pelas quaes ou concorda vão entre si,. ou re
gíão Jmmas· a outras; e a esta ordem das partes da 
ora~âo segundo ou sua correspondencia, ou sua subor
dinaçâo derâo os Grammaticos o nome de Syntaxe, 
que quer dizer Co()rdenaçiio de partes. 

A -Grammatica pois , que não he ontra couza, 
segundo temos visto , senâo a Arte , que ensintr a 
pronunciar, escrever, e falar correctamente qual
quer Lingua, tem naturalmente duas partes princi· 
paes; huma MechatJica , que considera as palavras 
como meros vocabulos e sons articulados, ja pronun
ciados, ja escriptos, e corno taes sujeitos ás leis phy
sicas dos corpos sonoros , e do movimento ; outra 
Logica, que considera as palavras, nâo ja como vo
cabulos, mas como signaes artificiaes das ideas e suas 
rela~óes , e como taes sujeitos ás leis psychologi
cas, que nossa alma segue no exercido das suas ope
raçóes e formação de seus pensamenros : as . quaes 
leis sendo as mesmas em todos os homens de qual
quer nação que sejâo ou f9ssem; devem necessaria
mente communicar ás Linguas , pelas quaes se desen· 
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voh·cm e exprhnem estas orcraçócs, os trem:cs prin
cipies e rrnras ger3CS, que as dirigem. A' }'3rte Mc
chanica das Linguas e sua Gramn :uic& rcrtt.nccm a 
Ortfotpra t a Orthographia; c á rartc Lcgica per
tencem a Ety11olc!:Ja, t a J)·max(. 

Toda a Grammatica hc hum systema mcthorli
co de Regras, que re~uhão das observaçórs feitas 
sobre os uws e factos d3s Lingua~. Se c~tas regras 
e ob~Cr\':tÇÓes tem fOr objccto tão ~omcnte OS USOS 

c factos de huma Língua rarticular; a Grammatica 
será tambcrn Pa1·ticrdar. Se clJas rorém abrangem 
os usos e factos de todos, ou da rraior parte dos 
idiomas conhecidos; a ~ua Grammatica será Geral. 
Huma e outra fÓdc ser, ou somente Proctira c Rtl
dimentaria , ou Phi/osophica e Ra!Zoada. Aquella 
nao ~óbe acima destas observações e regras rracti
cas, que a combinaçao dos usos da Língua facil
mente subministra a qualquer para della formar estes 
sy~temas Analogit:os, a que de ordinario se reduzem 
quasi todas as Artes ,·ulgares de Grammatica. 

Porêm se o e!=pilito se adianta a indagar e des
cobrir nas leis physicas do som e do movimento 
dos corpos organicos o mcchani~mo da formação da 
Linguagem ; e nas leis psychologicas as primeiras cau
sas e razóes dos procedimentos uniformes, que to
das as Línguas seguem na anaJyse c enunciaçao do 
pensamento ; ent~o o systema , que daqui resuha, 
n5o hc ja huma Grammatica puramente practica , 
mas scientifica e philosophica. 

Toda a Graw.matica Parricular e Rudimem:uia, 
rara ser verdadeira c cxacta nas suas definiçóes, sim
ples nas suas regras, certa nas suas analogia~. curta 
nas suas anomali:~s, e a~sim facil para su entendida 
c comprehendida dos rrincipiantcs; deve ter pClr fl.ll• 
damcnto a Grammatica geral e rnoada. Pnque, su
bindo esta ás razóes e pincipios gcracs da Linp.ua-
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gem, h e quem melhor póde dar noçdes dos signaes 
das idcas, descobrir todas as analogias de. huma Lin
gua particular, e reduzir a ellas muitas anomalias, que 
os ignorantes contao por taes, não o sendo realmente. 

Por outra parte, sendo a Grammatica de qual
quer Língua a primeira theoria, que principia a des
envolver o embrião das idea1> confusas da idade pue
ril; e dependendo da exactidâo de seus princípios o 
bom progresso nos mais estudos: ella deve ser h uma 
verdadeira Logica , que ensinando-se a falar, ensine 
ao mesmo tempo a discorrer. Qye por isso a Gram
matica foi sempre reputada como huma parte da 
Logica pela intima connexao, que as operaçóes do 
nosso espírito tem com os signaes, que as exprimem. 
E esta h e a razão, porque os antigos Philosophos, e 
os Stoicos principalmente se faziâo cargo della nos 
seus tractados de Philosophia , corno Protagoras, Pla
tão , Aristoteles , Theodectes , Diogencs , Chrysip
po , Palemon , e outros , sobre os quaes se póde 
ver Laercio nas suas vidas, e Qyintiliano Inst. Ora. 
I, 6. 

Se semelhantes homens tivessem continuado a 
illustral-a com suas meditaçóes e escriptos; teria ella 
desde tempos mais amigos tomado outra face e ou
tro lustt·e. Porêm deixada pelos Philosophos nas mãos 
de ·homens, ou ignorantes, ou pouco babeis, se re
duzia a hum systema informe e minucioso de exem
plos e regras, fundadas mais sobre analogias appa
rentes , que sobre a razao , a quem so pertence in-
quirir e assignar as verdadeiras causas da Linguagem, 
e segundo ellas ordenar a Grammatica de qualquer 
Lingua particular. Daqui nascêrão todas estas Artes 
enfadonhas de Grammatica Latina , cheias de mil 
erros, e de tantas excepçóes, quantas sâo as regras. 
O que tudo repetido e copiado cegamente de idade 
em idade, sem nunca ter sido submettido a exame ; 
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sem o me~mo tambem foi servilmente 
Grammaticas das Linguas vulgares. 

'XI 

a pplicado &s 

Mas felizmente aconteceo em nossos tempos, 
que Sanches principiasse entre os Hcspanhocs a saco
dir o jugo da auctoridade e prcoccupa~âo nestas ma
terias; e introduzindo n~ Gra:nmarica Latina as lu· 
zcs da Philosophia, descobrisse as verdadeiras causas 
e razões desta Lingua , que até então, ou ignoradas, 
ou não advertidas , rinhão enchido esta matc:ria de 
confus:io, e desordem, e que, segmndo depois seu ex• 
cmplo outros grandes homens e Philmophos, tractas
scm pdo mesmo methodo e reformassem a Gramma· 
rica das Linguas vivas , pondo primeiro c estabele
cendo princípios geraes c razoados da Linguagem, e 
applicando-os depois cada hum á sua Lingua. Es· 
te trabalho , que depois foi continuado , come~árao 
lti.r Arnaud na Lingua Franceza, Wallis e Starris na 
Ingleza, e Lancellot na Hespanhola e Italiana. 

Portugal conheceo Grammaticas Portuguezas ain· 
da antes que outr.ls nações civilizadas tivessem huma 
na sua Lingua. ~ando Ramos em 1571. publicou a 
primeira Gramm:nica da Lingua Franceza; ja Portu
gal tinha a de Joáo de Barros, dada á luz em 1539, 
e a de Fernão de Oliveira em 155'2· Estas for5o se
guidas do J.fethodo GrammatitaJ de Amaro de Ro
boredo , impresso em Lisboa em 1619, da Gram
matica do P. Bento Pereira em Londres no de I 67l., 
da de D. Jeronymo Contador d'Argote em Lisboa 
I7l.I , e finalmente da de Antonio Jose dos Reis Lo
bato em 1761. 

Mas todas e~tas Grammatica~, alêm de muitos 
erros e defeitos particulares, que nos seus lugares no
tarei , tem o commum de serem huns fy~rcmas me· 
ramente analogicos , c fundidos todos pela mesma 
fôrma das Grammaticas Latinas; c nesta mesm.t con
sideração ainda mui imperfeitos por falta de muitas 
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obs~rvaç<les necessarias sobre o genio particular e ca.; 
racter da Lingua Porrugueza. Grande parte destes de
feitos emendou ja o aucror dos Rudimentos da Gram
matica Portt1gueza, impressos em Lisboa em 1799, 
tomando por guia quasi em tudo a Grammatica da 
Lingtl.l Castelh.:ma composta pela Real Academia 
Hespa11ho!a, a qual entre as das Linguas vulgares tem 
merecido hum dÍstincto louvor. 

Esta Grammatica porêm he mais hum systema 
analogico de regras e exemplos , do que Logico ; e 
posto que reforme muitos abusos das antigas Gram
maticas, segue comtudo a mesma trilha, e desampa· 
rando os principies luminosos da Grammatica gera-l 
e ra2oada, multiplica em demazia as regras, que po· 
deria abhreviar mais reduzindo-as a ideas mais sim· 
ples e geraes. Nenhuma destas duas Grammaticas se 
faz cargo de Orthoepia e Orthographia, partes es
senciaes e importantes a qualquer Grammatica vul
gar. Porque a Grammatica da Lingua Nacional he 
o primeiro estudo indispensavel a todo homem bem 
criado ; o qual , ainda qlte nao aspire a outra Litte
ratura, deve ter ao menos a de falar e escrever cor
rectamente sua Lingua: o CJUe nao poderá conseguir 
sem todas as partes daquella arte. 

Esta arte por outra parte nao deve ser mera
mente practica e hum estudo so de memoria. Deve 
comprehender as razoes das practicas do uso e mos
trar os principias geraes de toda a Linguagem nos 
do exercício das faculdades da alma e formar assim 
huma Logica practica , que ao mesmo tempo que 
ensina a falar bem a propria Língua , ensine a bem 
discorrer. As Línguas sao huns methodos analyticos, 
que Deos deo ao homem par-a desenvolver suas fa. 
culdadcs. Elias dâo o primeiro exemplo das regras 
da analyse, da combinação, e do methodo, que as 
Sciencias a.s mais ex.actas seguem nas suas opera .. 

~ões. 
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çlScs. As rcgrJs propostas por este rrctJ,o~o r.rd~
zem-se a menos, porque se unem ao rne~n o pru Cl· 

pio ; percebem-se mc:lhor , porque ~c ~;abc a r~1ão 
dcllas; e fix:ío-se mais na m<moria, Forque se liglo 
llumas com outras. 

Aqucllcs, que aspirao a rstudos maiores, c para 
entrarem ndles tem de a prender as Línguas ~li bias , 
lcv5o huma grande vantagem com apl'ender pimeiro 
a Grammatica de sua Lingua. O que as Lirguas 
mortas tem de mais escabroso he a tht.'Oria gram· 
matical, que sendo de sua mesma natureza , subl1me 
e absrracta, he a que custa mais a quem ainda não 
tem habito de discorrer. Esta theoria, applicada pri
meiro á propria Lingua, percebe-se c comprthcnde se 
muito mais f.1cilmenre do que applicada a Línguas 
desconhecida9. Vencida esta primeira difficuldade no 
estudo da Lingua propria, o caminho fica plano e 
desembaraçado para o das mais, que tem os mesmos 
principies geraes, c não se differcnçâo scnlío nas fór· 
mas accidentacs que cada huma escolhco para indi· 
car as mesmas ideas c fazer dellas as mc~mas com· 
binaçdes. Assim como quem estudou a Gr2mmatica 
Latina poupa metade do trabalho, quando entra no 
estudo da Grammatica Grega; porque acha nesta as 
mesmas noçócs gcraes, que ja sabe: assim quem pri· 
meiro estudar a proposiro a Grammatica da propria 
Lingua, não achará dlfnculdadc alguma na da Lingua 
Latina ; e o tempo , que naquella gastar, ganhará 
nesta com grande usura. 

Ja o nosso Joâo de Barros conheceo esta verda
de em seu tempo. Pois no Dialogo da Liugua Por
tugueza pag. 230 da ediç. de Lisboa de 1785 f.n 
discorrer a seu filho da maneira seguinte : " Ca se 
" nâo soubera da Grammatica Porrugueza o que me 
, vossa merce ensinou ; parece-me que em quatm 
" annos ~oubera da Latina pouco, e dclla muito me-

" nos. 
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" nos. Mas com saber a Portugueza fiquei alumiado 
" em ambas, o que não fará quem souber a Lati
" na. " O que o mesmo zeloso Escripror tanto de
sejava, que nas villas nobres e nas cidades puzesse 
o Governo Mestres capazes , que podessem ensinar 
á mocidade .a Grammatica da sua propria Lingua ; 
executou fehzmence em nossos tempos o Senhor Rei 
D. Jose de gloriosa memoria , estabelecendo por to .. 
da a parte Professores Publicas de Grammatica e 
Lingua Latina, e ordenando-lhes pelo AI vara de 30 
de Septembro de 1770, que, quando t>m suas clas
ses recebessem os discipulos para lhes ensinar a dieta 
Língua, os instruissem primeiro na Grammatica Por
tugueza por tempo de seis mezes, se tantos precizos 
fossem. 

Para esta instrucção se propunha então a Gram
matica de Antonio Jose dos Reis Lobato, Mas de
pois daquelle teml'o tem saido outras Artes á luz e 
esta agora para o Publico escolher a que melhor lhe 
parecer. Em todas ellas ha couzas que so os Mestres 
devem estudar para as explicar a seus discípulos; ou
tras que estes devem aprender , como os usos parti· 
culares e idiotismos da Língua ; e muitas , gue de
vem decorar, como são os paradigmas todos das par
tes da Oração e regras de suas terminaçdes , Conju
gaçóes , e Synraxe. As regras mesmas da boa pro
nunciação e esc ri ptura devem entrar no ensino da 
Grammatica para emendar muitos vícios , que os 
Mestres das primeiras Letras , pela maior parte idio
tas , não são capazes de corrigir. Em hum homem 
bem criado releva-se mais, e he menos vergonhoso 
hum erro de Syntaxe , que hum erro de pronuncia
~ão ou de Orthographia; porque aquelle póde nascer 
da inadvertencia ; estes são sempre effeitos da má 
educaçao. 

GRAM· 
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LING UA POR TUG U EZA. 

t 

G Rammatica hc a Arte de falar e escrever cor· 
rectamentc a propria Lingua. A Lingua compóe-se 
de Oraçóes, as Orações de palavras, as palavras de 
sons aniculadc.s, e tudo isto se figura aos olhos, e 
se fixa por meio da cscriptura. 

Daqui as quatro partes naturaes da Grammati
ca, a saber: a Vrthoepia, que ensina a distinguir, e 
a conhecer os sons articulados, proprios da Lingua, 
para bem os pronunciar ; 

A Orthographia, que ensina os signaes Liueraes, 
adaptados pelo uso, para bem os representar; 

A Etymologia, que ensina as especies de pala
vras, que entrao na composiçâo de qualquer Oração, 
e analogia de suas variaçóes c propriedades geraes; 

E a Syztaxe finalmente, que ensina a coordenar 
estas palavras e dispol-as no discurso de modo, que 
fação hum sentido, ao mesmo tempo distincto e liga
do : quatro partes da Grammatica Porrugucza, que 
farão a materia dos quatro Livros desta obra. 

LI-
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Da Orthoepia, ou Boa Pronrmcia;ão da Lingatt 
Portagueza. 

PARA bem pronunciar he precizo distinguir, e co
nhecer os sons articulados, proprios da Lingua, que 
se fala. Estes sons articulados, ou são fundamentaes, 
assim chamados , porque fazem a base da boa pro
nunciação, como são as Vozes e as Consonancias, os 
Diphthongos, e as Syllahas-; ou accidentaes, assim 
chamados, porque se ajuntao aos primeiros, e os mo
dificao , ja extendendo , mais ou menos, a sua dnra
~ão; ja augmentando ou diminuindo a sua elevação: 
e taes são as modificaçóes Prosodicas, accrescentadas 
aos mesmos sons fundamentaes, ou pela Q!lantidade, 
ou pelo Accento. 

Os sons fundamentaes, ou são simples, ou com
postos. Os simples não tem mais que hum ·som ele
mentar. Taes são as Vozes- e as Consonancias: os 
compostos contêm dois ou mais sons em huma so 
emissão. Taes são os Diphthongos e as Syllahas. De 
todos estes passamos a tractar nos capitules seguintes. 

CAPITULO I. 

Das Vozes- Portuguezas. 

CHAM~o-sE Vozes as differe~tes articulaçóes e mo
dificacóes , que o som confuso, formado na glottis, 
recebê na sua passagem, das differentes aberturas'· e 

Sl• 
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situa~ilcs immovcis do canal da bocca. E~tc canal 
bem como hum tubo ou C< rda , pódc ser tocado em 
ditlercmcs pomos c abenuras <h.sdc Fua extremidade 
interior at~ á exterior; c <1aqui a multiciáo c varkda
dc de vozes nas Lin~uas das Naçrc:. As Letra~, que 
11:1 Escriptura as figurão, chamão-sc \'ogacs. 

A Lingua Portugucza conta por todas, vinte \'O• 

zcs, segundo as \'i me situações d1ffcrcntes que a bocca 
toma para as pronunciar, independentemente da sua 
quantidade c acccmo. Doze destas são ~rtu.r, e 
oito Na.rau. As primeiras sao as que se formão no 
c:mal dirciro da bocca , e as segundas as que ~e for
m:ío no mej:mo e junctamentc no canal curvo .do na
riz., por onde rcflue p:ute do ar sonoro. 

As vozes Orar.r, segundo a ordem da sua mes· 
ma geração, principiando desde a garganta até á ex
tn:midad~ dos beiços, s5o: 

1.0 A Grande, corno d primeira Letra do Abe
ccdario, c o d do adjcctivo feminino do plural md.r. 

1..
0 A Peque11o , como o a artigo feminino , e o 

a da Conjuncçao ma.r. 
3·0 O É Gramle .Aberto, como em Sé, nome. 

A 

4.0 O E Gr111Jde Fechado. corno em Sê, verbo. 
5 .o O E Peqrw1o, como em J'e, Conjuncção. 
6.0 O I Com.,u:m, quer breve, quer longo, como 

em -uicio. 
7.0 O Ó Gr111:de .Aberto, COITIO em .ró, adjc.cti• 

vo, c em o ~ubHaniÍ\'o ..'h.ó, feminino. 
,\ 

8.0 O O Grar:de ltcl1ado, como no Substanti\'o 
.lh.•ô, masculino. 

9.0 O O PtqtJmo, como o O, artigo masculino. 
I0.0 O U (c 11.mrmr , qul'r breve , quer )('f'go , 

con·o <'m Ctmwlo, 1rmuJ/o. Esta divisão dãs \07cs 

]>onugucz:!s hc a n~cm·a com rcuca diflucnç:l, que 
C a 
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lt de ]-d:ío d.e Barros nn su~ Gramma.tica da :ediç.âo 
de Lisboa. 178; pag. 1.86. 
· A Língua Ponugucza 'Porér:n toca mais dois .pon. 

tos ou vozes na sua cordn vocal: huma .entre o E 
.Pfq~teuo -e o I Commum; e outra ~tre o O Pupteno 
e o U Commum, as quaes , por serem surdas e pou .. 
'CO distinctas, .se podem chamar Ambíguas, c por 
.isso nao tem signal Litteral proprio, e se notao na 
escriptura, a primeira ja com e e ja com i, e a segun
da ja com o ja com u. Tacs são as .que mal se per
cebem , -quando estas mesmas vogaes se achao em 
qualquer palavra , ou antes de alguma voz grande 
inunediata , ou depois da mesma nos Diphthongos, 
e no fim das palavras. Assim e parece ter o mesmo 
som que i nas palavras Cear, e Ciar ( ter zelos ) 
e nos <i~phthongos destas Paes, PRi; e pelo mesmo 
modo o tem o mesmo som confuso que u nas fi 4 

naes de Paulo, Justo, Amo, c nas palavras <f&zr, 
e Stlar; -e no3 Diphthongos, como em Pao Paulo, 
ó'eo Seu.· 

Ajuntando pois estas du.as vozes Ambiguas ás 
10 antecedeme.s_, são por todas n -as voz~ Oraes 
Portuguezas. A nossa Orthographia nao tem para as. 
di-stinguir senâo cinco letras vogacs, a saber: a, e, 
i, o, 11. Porêm servindo-se das mesmas figuras a, e, 
o, distingue-as, quando são grandes, ou dobrando-as, 
·como faziâo nossos antigos, escrevendo Maa em lu
gar de md·, See ém lugar de Sé, Leer ou Ltr em 
lug:tr de L!r, Sóo em lug~u de Só, e Avoo em lu
gar de Avô; ou marcando-as com os accentos vogcJes, 

,j-a agndo _para as abertas., ja circumHexo para ·as fe· 
chadas , como se vê acima. 

Alêm das vozes Oraes tem a nossa Lingua oito 
Nasaes, assim chamadas, oorqne nas Oraes, sain· 
do todo o ar sonoro pelo can'al direito da bocca, nes· 
tas, parte delle sae pelo mesmo, e outra parte. rc· 

flum· 
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fluindo pelo canal curvo, que communica da l!arganra 
com o nariz, ~ac pelas dtlas a&crtur36 das \'Cnras, e 
nesta pas~agcm recebe da elasticiJade c sinuosjdade do 
canat IJ\Ima c~pt·cie de rcmnancia, que d'isringoL"" cs· 
scncialmcntc as \'Ozes ])..,.n.raes das puramente Orau. 

Dcsras oito rozcs N1JJ'M'.r ,. cincu &ãa dar·a.r, 
porque. a. xusilid:uic cahe. toda.. ~bre cJias,. c por ic:~o 
se CO$tumãa c~crc\'cr 1 j11 com 1 i/ por cima, ja com 
n, ou. m. adia me, sendo finacs.,. ou H'gllináo-se con· 
f:oante, o que cnt:ío vai o mesma CJUe o 1rl. Tacs 
~:lo, ror exemplo, o A til, nasaf claro , em Sã ou 
J'nn:, lrm.í ou lrmam ; o E til 1 nasal claro, em 
1Fpo ou Tempo , Déte ou Dmtt; a I til na~al , 
como. Clll s; ou Sim ,. Udo ou Lim/o ; o o tit, 
nasal claro, corno em Sõ ou Som, Píito ou PoiJto; 
e o U til nasel 1 como- em i# ou /11mz , iífo ou: 
tmto. 

Outras trcs sao ])."tr.ure.r Sr~rdttr, ou menos stlr· 
sivcis. Porque , achando-se com o accento agudo e 
predominante, c !endo seguidas imrncdiatamente de 
alguma das tres consoantes na~aes m , n , 11h, per
tencentes á Syllaba ~cguintc; participâo desr:rs alguma 
parte da sua na~alidadc, qual hum otJvido fino per
cebe no a da primeira Syllnba de Ama, Anna, Sn-
11hn; no t da pnmcira Syllaba de Rem;a , Temo , 
TenhfJ; e no o d.1 11rimeira Syllaba de Sommo, So-· 
11ho. 

Tae~ ~âo as vi ntc vezes Porrugue1aF, que• ~ara 
se verem rodas em hum ponto de vista , representa
mos na Ta boa seguinte com ma· figtrr:J , nome, c Ya
lor. As vozes Orael' grandes, c todas as Nasaes ~em
rre são longas: a~ Oraes pcquen:~s sempre ·Sio brc
''cs., menos. po~ pos;ção; c as Oraes communs, como 
o r c 11 , p sao brcrcs , jn long:,s ~. l'undo n('llas 

I l • ' o l'a 1c o accc1Ho prn orTunantc, co·mcr \'cremos adian-
te, quanco tr;lctarn·os da qu:mtidadc. 

C 1 TA-
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TABOA 

Da.r vitJte Póze.r Portugueza.r çom todas ar 111a1 ercriptura.r. 

CORDA VOCAL PORTUGUEZA.. 

ORAL PURA 

I FIGURA Nom; VALOR. 

j, A", aa Gr.tnde Aberto. MA'S ,nome. 

:z. A 1 a Pequeno. 

J• E•, ee Grande Aberto. 

A 
4o H, e Grande Fechado. st, uerfJo. 

S• E , e Pequeno. Ss, çonj. 

~. 1 Ambíguo. ou Surdo, CIA•R {E} {C~R 

7• I 1 i Commum. 

ORAL NAS,AL ' 

FIGURA 

'• Ã, am, an 

.. 
2, A. 

J• É, em, en 

4• É. 

NOME VALOR. 

A til claro Lii: 

A til turdo LAMA 

E til claro si'l'RE 

s ..... Í, im , in I til cJ·aro Sue. 

s. o·, óo Grande Aberto. Av~, femin. 6. Õ, om, on O til claro So.M. 

A 
9· o, ou Grattde Fechado. Avô,masç, 7• Õ. O til surdo SoNo 

10, o 
1 

o Peq.uen!), O. 1 artigo. 

{
0} {SOA

0

R u. U Ambíguo, ou Surdo. SuA'R. 

·,~. U 1 u Cummam. Tu'MuLo. t. Ü, um, un U til claro UM 
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C A P I T U L O 11. 

Das Consona11das Portugtuzas. 

AssiM como as Vozu articulao c modificâo o som 
confuso ou estrondo formado feia Glottis ; assim 
tambem as Co11JD1Jancias articulao e modificao as vo· 
zes me~mas, que sendo continuadas farião igualmen· 
te hum som indistincto e confuso. As Comor.auias 
For tanto são as Articulações, e modificações da voz, 
que reprezada na bocca, c largada de repente, rece
be na passagem as impressões do movimento oscilla
tqrio das partes moveis da mesma bocca. 

Os Grammaticos modernos chamao .ArticulafÕU 
a estas consonancias. E com c.ffeito o f:ão. Mas, co
mo as vozes tambem são articulações, não hc este no
me proprio para distinguir humas das outras. O de 
Consonatuias caracteriza melhor a natureza prticular 
destas modificações , que r.unca soao persi , mas m 
junctas ás vozes, que modif.do; c h e aturo sim mais 
analogo á nomenclatura ja recebida das \'ozes; as 
quaes, chamando-se assim porque as Letras, que as 
figurao, se chamao vogaes ; tambcm aqucllas se de
vem chamar Conso11ancias; porque as Letras , que as 
rcpresentão, se chamão Cotuoant es. 

Humas e outras se diffcrençâo essencialmente 1.0 

Porque as 'lJo:::.e.r sao arriculaçócs do som informe da 
Glottis , as Co11sonancias são arriculaçóes do mesmo 
som ja formado em vozes. :. o Porque aqucllas sâo 
produzidas pelas abertu"ras e siruaçóes immoveis do 
orgao ; e estas são produzidas pelo mO\·imento das 
partes moveis do mesmo org5o, que as imcrccpra c 
desintcrccpta. 3· o Porque o som das vozes pcde-:;e 
f.12e.r ~durar por todo tempo, que dura a él hertur:t e 
poHçao do canal, que o produz; o das Con~onancias.. 

sem-
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sempre he instantaneo, como o movimento dos or .. 
gaos , que reprezão ·e largâo a voz. Sol tal esta , a Con
sonancia desapparece, e a voz fica. 

Sendo pois as ConsM.ancia.s. produzidas pelo mo
\'imento das diffcrentes partes moveis, ou teclas do 
orgão, vocal, quantas forem: e.sta-s partes moveis, ta11r 
tas serãp as cl.assf!SJ de1 C011B0nancias-. Ora estasr par• 
tes moveis. s'áo so duas,. a ~abet:: os Beic.tO.r. e: a LiJI.• 
gua , e daqui as dua:s. unicas espedeSJ de Consanan,.. 
ci:u, qQ.C sao. OUI La!J.irze-s- ou binguae'Sl. TodaJS ellax9 
~ompóem- huma. oitavll! no Teclado voc.al. 

As. primeiras ou: sâo L(lbitleJ) Pur.~ZJS;,. produzi. 
das. por ambos os b.ei.ço·s , que: s~ unem. pam interce· 
ptar a voz , e se a·hretlll para. a so1ta.r·; ow sâo Labiae-..r 
Dentaes, produzidas. pela intercep.ta~âo d.o•be~o in
ferior com os dentes superiores.. As primeir.as são:. tres, 
a saber : huma Laóial Branda•, porque o seu toque: 
he menos. forté como B1 em B.dlt~:.; outrru babiai for
te , assim chmada , porque não tem differençat da~ 
primeira senâa no gráo maior· de, fot~~a, com, que se 
exprime, como 1? em Edla.; e a terceir.a. em: fintE~ 
bial Nasal ; porque o seu mechanismo faz· refiui.: 
pelo nariz parte do som, que sae pelo canal: da boc· 
ca· , tal como M em Md/a. 

A.s Labia.es Dentaes sâo. so duas, huma1 Bnm.
da como V em Viga•, e outra l?or.U• como•F em. Fi
ga. Estas Comonancias' chamao-se ln.fanti.s; porque, 
sendo de hum mechanismo oJma.is- facil, por ellas prin
cipiao as crianças a fazer. os. primeiros ensaios. d31 
Linguagem articulada. 

As ConsonanciaS' Linguaes saó. todas produzi ... 
das pela I:.ingua, qne para interceptar e· ta·par a voz., 
ou faz encontro na sua e:xtremid3de interior contra. a1 

garganta , ou na exterior contra os dentes superiores 1 
ou no meio contra varias partes do· paladar·, chama
do Ceo tia hocca. As primeiras, chamadas. por isso: 

Lin· 
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I.in,urrs Gtltturau, são du3s, hum:t Gr1tlural J]r."n
da ,

0
cmro G em Gd/lo, c outr;~ (Jutltlra/ I orte, Lo

mo C em C,r/lo. As segundas, chamadas por is!-o /.111· 
p,uau Dentat.s, são t~1mbcm du:ts, :1 Li11gu,,1 lJm· 
r a/ Bra11da D, como em Dá/a, 'C 3 Lmg11al Dental 
Forte T, como em r dia. 

As terceiras, chamadas I.i11gl1aU Palataes, tem 
maiz variedade em razão da maior c:ucnsJo do eco 
da bocca c dos muitos pontos de apoio, que por isso 
offcrccc á Lingua par:l interceptar a voz. 

Humns fàzcm h uma cspccie d..: tt.s.rohio, chama· 
dns por isso Sióiltznte.r, o qual assobio he produzido 
na fi~g1 dos dentes pela ponta da Lingua , que com 
~llcs quasi cerrados ja f.1Z menos esforço para inrer
ccptar a voz , e assim produz a Palatal Si! i/ante 
Brauda S (quando tem vogal dianrc), con~o em Sél
/o; ja faz mais esforço, e produz Paltltal Silnlante 
Porte Z , como em Zelo. 

Outras fazem lmma cspecie de Chio, chamadas 
por isso Cbimztes; porque a Lingun apoiada em to· 
da a sua circumfcrencia contra as gcngi\'as superiores, 
tufando.sc na ponta mais ou menos, deixa escapar 
por dia c p~b fisga dos dentes o ar coado com cHe 
som. Os quatro gráos de maior ou menor quantid1-
dc de ar, c de maior ou menor forç:t, com que ahi 
o inrercepra , produzem as quatro diftcrenças, que o 
ouYido senti! nas noss:'ls quatro Palatau Chiantu, S 
(quando n3o rem vogal dianrl!), como em Scmrcia; 
X como em .Xm·a ; J como em Jarra; c CH como 
em Charra. A primeira hc l.iquida, a srgunda For
tt, a urcdr.t B1·and 1, c a quarra }orte, porque ncsta 
se inter~prn a \"OZ inteira menrt•, 

O diffnenre som do S Chiaute, quando nJo rem 
vog~1l dinnrc, do do S Siúila11te, lplan~o a tem, se 
senti! claramente nas palavr.1s Sdn:cia c .~,\'p,rar, 
onde o ci, ce val~:ndo o meo1~o na rrcnunci;h 'o que 

~ . 
.IJ, 
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si, se, o S que precede nâo se confunde com eiJes·: 
antes tem hum som mui dilfereme, que se achará me
nos nas dietas palavras, pronunciando-as, e escreven
do-as sem elle deste modo: Cimcia, Nacer. 
~ Outras Linguaes Palataes tem hum som Nasal; 
por que a Lingua fincando a ponta contra a entrada 
do ceo da bocca, comprime ao mesmo tempo com 
a sua reigada os musculos da cortina do Paladar , e 
o ar reprezado deste mojo , ao largar-se reflue, par
te pelo canal do nariz, e parte pela bocca; e pro
duz assim as duas Palataes Nasae1 , huma Bran
da, como N em Náfete (Neophyto), e outra Porte, 
como NH em Nháfete (o mesmo). 

Outras finalmente tem hum som puramente Pa
latal; porque a Lingua, complanando-se em toda a 
sua extensâo, e apoiando-se em roda contra as gen
givas dos dentes superiores, deixa passar o ar ao lon
go della e de todo o ceo da bocca : e se tapando o 
ar em roda, o ·deixa so escapar com hum golpe de 
sua ponta naquella parte do ceo da bocca, que está 
vizinha aos; dentes incisores de cima, produz a Pa
latal Pura Liquida L como em Lama: e se o des
intercepta ao mesmo tempo em toda sua redondeza, 
produz a Palatal Pura Forte LH, corno em Lhama 
(tela de fio de prata). 

Se a mesma Língua porêm , formando dois ar
cos contrarias á maneira de hum UJ tombado ' nao 
intercepta totalmente o ar, e este saindo por succus
sos causa em sua ponta hum movimento tremulo; he 
a nossa Palatal Tremo/ante Liquifla R, como em 
Caro: e se o tremor se faz em todo o comprimento 
da'Lingua e com maior força, he a Palatal Tremo
/ante Forte RR, como em Carro. 

Todas estas consonancias da nossa Lingua fazem 
o total de 2 I , e dispostas segundo a ordem mesma 
.de sua gera~âo e da grada~âo do mechanismo mãis 

f a· 
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f:~cil para o mais difficil, que :1 natureza ~t'~ue, quan· 
do pouco a pouco vai dt"sl·nvolvcndo os org:lus in
fantis, s5o da maneira segui111c. 

TA BOA 

ou 

'I' E C L A D O 

Das z 1 Crm.ro111111das da Li11gua Portttgm::::a, 
5 Labiaes, e 16 Lrnguaes. 

{ 

Eranda o B • o o • Boíla 
Tecla Labial Pura • o ••• o 1-orre o 1• o o o • Pá/a 

Nasal o J\lo o o o 111 oi la 

T 1 Lab · 1 D I J Branda • V . o o Vá/la 
ec 3 l.l enta o • o o o l Forre • o F o o o Fala 

T I L. I G { Eranda o G, GU Gállo, G11lto 
ec a mgua uttural. ; o o F C QU c 'l'' n ·J 

orte o , a '", """' o 

T 1 L' 1 De I { Eranda o D o o • o Da/a 
ec a 1ngua nta o • o o o Forte • 1' o o o o Tala 

T 1 L' 1 p 1 I S'b'l {Branda o S, c; o o Sácco, Çumo 
c:c a mgua a ata ~ 1 1 ante 1-orte • z o • o o Záco 

'1• I L" I Ch" fmre o X o o o o X.rra f
Liquida S o o o o Scit11cia 

c:c a mgo Pa at. Jante o o r d J G J. G' ran a o , o o arro , tJJo 

J:orte o CH o o o CJ,árra 

Tecla Lingo P:Liat. Nasal o o o { Eranda o N o o o o !l'ife!e 
Forte o 1\H o o • !IJ,'!}tte 

{ 

p { Liquida L o o o o 1 ama 

T I L
• p I I ura rorte o LH o o o Lloamt~ 

cc a mg. a ata • { 
1 r r mo· Liquida R o o o o C oro 

Jante l·orre o RR o • o Corl'o 

De todas estas C onfon:.ncias hum as ~:i o .~U ula.r, 
e outras. Srmivoglle.to As rrimeir:ts s5o 3C'UC'll:ls, l'lll 

qu~: a voz se intercepta totalmente, de sorte que n:Ío 
I> se 
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se sentem , sen:io ao abrir da bocca , taes como estas 
treze B, P, M, V, D, T , G , C, N, NH , CH , 
L, LH. As segundas sao aquellas, em que o som se 
intercepta so parcialmente, de sorte que seu sonido 
se faz perceber surdamente ainda com o orgâo meio 
fechado, e taes são o F, as duas Sibilantes S , Z, 
as tres Chiantes S, X, J, e as duas Tremolanres R , 
RR. Os que dividem as mudas das Semivogaes se
gundo seus nomes tem ou nâo e a traz, guiarão-se pela 
divisao Latina , que he errada , applicada ás nossas 
Consona ncias. 

Ainda ha outra differen~a no~lvel entre estas 
Consonancias. Humas sao Liquidas , isto he , Cor
rc11tes; porque. seu mechanismo he tão facil, e para 
assim dizer·, tao fluido, que na composi~ao das Syl
labas complexas se associao tâo amig~velmente com 
as outras Consonancias, que -parecem tazer com ella! 
hum mesmo corpo. Taes são , o nosso S Solitario 
(quando nâo tem vogal diante) , e as duas Palataes 
Brandas L e R. Outras porêm sao Fixas, assim cha
madas, porque seu mechanhmo nao soffre associação 
immediata com outras da mesma especie para fazer 
Syllaba com eltas ; e taes são a fóra as tn:s Liqui· 
das, todas as mais. 

Finalmente cumpre advertir que todas estas Con•. 
sonancias Portuguezas são so.ns simples, quer se es
crevâo com hu~a letra só, quer com duas, quer com 
as letras dobradas dos Gregos, e Romanos. Taes são 
as tres CH, LH, NH (que os nossos antigos Grarn· 
maticos chama vão Prola;ffes); as duas Gutturaes GU 1 

QU , que assim se escrevem quando vem antes de 
e e i; a Tremolante Forte RR, quando no meio das 
palavras se acha entre vogaes ; e as duas Palataes 
Fortes Z , e X , que entre os Gregos , e Romanos 
erao dobradas. 

Nem as primeiras, por levarem H 1 são por isso 
as .. 
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aspirJdas, ou fazem hum ~orn com rosto; nem as se· 
gundas tem outro fOm, cscriptas com du:l!l Jctrl , do 
que tem, cscriptas com huma so, cnmo G, c C an. 
H."S de a, tJ, 11. D::t mesma !Ortc a trcmoJame fone , 
qu:1ndo r.o meio das palavras se (Scrcvc com dois 
RR, c no prir.doio das mesmas com hum so R; 
e bem :~ssim, quândo o S ~1bibntc se escn ve com 
C, ou ccdilhndo on sem ced1lha antes das yogacs e 
c i; e o ] Chiante se escreve com G antes das mes
mas vogaes: n:io se segue que sl'j5o ditlt:rentes Con• 
sonancias; mas sim l)Ut! são difli:1entes csc.:ripturas do 
mesmo som, que o uso introduzia, e que pccúa não 
ter imroduzido, se quizcssc ; nem talvez dcvLra, se 
fosse mais cohcreme comsigo mesmo. Quanto ás do. 
bradas X e Z , dl:Js r.âo o são na nossa Lingua, ex
cepto quando pronunciamos o X á Lacina em lugar 
de C S como em RejleJt.·iío etc. 

A nomt.I clarura vulgar de muitas destas Como
n:tncias como são e ... Ue, U, eFe , Gê, Cê, de, 
Xis, I, Ce, lltli!,tl, eNe, eNehagá, rleHI'gá, 
e URe forte , eRRe brando , de que se servem ordi· 
dinariameote os Mestres para ensinarem ao~ principian
tes o Abeccdario da Língua, e deptJis a Soletra~ao c 
Sylb.b:l~âo; hc dl! I. um grande embaraço para o seu 
aproveicamenro. Elle dá a muitas letras hum valor e 
som , que cllas não tem ; a outras accrcsccnta ('U· 

rros, que as mesmas nâo tem, e que não servem se· 
não para embrulhar c confundir-se o som proprio e 
verdadeiro. 

~odas as Naçdes Civilizad:ts t:m ja largado, 
ha muuo, cHe mc:hodo ; e dando as Cor.~oantt'!' o 
seu valor proprio c uniforme ror meio do Scl:r·a 

. ... d I ' que 3JUflt:lO a Cl ~ 1uma, deste modo : Bc, r('. Me, 
V c , F e, Gue, Qt.e, De, Te, Se. Ze, X c, ]c, 
CHc, !\Hc, Nc, Lc, LHe, Re, RRc; tem C(ln

s-. g uid!> facilirar grandemente os n~ethccos de solc-
D :2. tr;tr, 
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trar, de Syllabar, c da Leitura, em que os mininos 
gastâo tanto tempo nas cscholas com muito trabalho, 
e mui pouco fructo. Qyem quizer ver este methodo 
desenvolvido , e explicado em rodas as suas partes , 
póde consultar a Eschola Popular das primeiras Le
tras, impressa em Coimbra em 1796: Parte Pri
meira. Are aqui tractámos dos sons simples da nossa 
lingua. Passemos ja aos sons compostos. 

C A P I T U L O III. 

Dos SOIJS compoito.r .ro de vozes, o:t Diphtho1tgos 
da Lingua Portugueza. 

Üs sons compostos, o podem ser , ou de vozes 
tao somente, ou de vozes e Consonancias. Os primei
ros chamao-se Diphthongos, os segundos Syllaúa.r. 
Destas falaremos no Capitulo seguinte , agora dos 
diphthongos. -

Diphtbo1tgo quer dizer hum som feito de dois, 
isto he, duas vozes unidas em hum som. Mas duas 
vozes nunca se podem unir em hum som, sem que 
huma dellas pela sua brevidade e rapidez se acoste 
á outra , dando-lhe parte de sua quantidade, e esta 
fique muito mais longa em compara~ão da outra. 
Huma pois necessariamente ha de ser mais longa e 
outra brevissima. A primeira na ordem das duas , que 
compóem o Diphthongo, chama-se Prepositiva, e a 
segunda Suújunctiva. . 

Nos Diphthongos Portuguezes as Prepositivas 
sempre sâo as longas, e as Subjunctivas as breves. 
Pelo que, como as nossas cinco vozes Oraes grandes, 
e as nossas cinco Nasaes claras sempre são longas ; 
e as Communs i e u o podem ser tambem ainda fó
ra do caso de posiçao : as Prepositivas dos nossos 
Diphthongos sempre sâo tiradas destas duas classes 

de 



p 11 I r. O 5 O P Jt I C A. 1) 

de vozes; c se s:lo Oraes, for-mão os I.ocsos Diphtholl· 
goJ nrau, c ~c N asacs, formão Olo nossos Di[ btl fJtl• 

gos J.Y,uau, chamados tambcm l'inau, porque ordi· 
nariamentc so se achão no fim das palavras. 

<l!ranto ás Sub;llncti7Jas, como estas devem ser 
rapidas c brevíssimas a respeito das Prepositivas, e 
nós não temos outras desta cspccie senão as duas vo· 
zes surdas ou ambrguas , que mal se percebem na 
pa~sagem do e breve p:ua o i tamhem breve, c do o 
breve para o 11 tambem breve: segue-se que toda sub· 
junctiva dos nossos Diphthongos necessariamente ha 
de ser alguma destas duas vozes surdas, ou a primei· 
ra, exprimida por e ou i, ou a segunda,. exprimida 
por o ou u. E como nao ha razão para preferir hu· 
ma vogal mais que outra para representar estes sons 
ambiguos : daqui veio a variedade do uro em escrever 
as Subjunctivas dos mesmos Diphthongos promíscua· 
mente ja com e ou com i, ja com o ou com u; o 
que se não deve criminar , visto não terem estas vo
zes ambíguas caracter algum proprio c parricular. 

Isto supposto, a nossa Lingua conta , nem mais 
nem menos, que I 6 Diphthongos, dos quaes 10 são 
Ornes c 6 ]{a.rau, que escriptos conforme as diffc
rentes Orthographias , usadas dos nosms antigos e 
modernos Escriptorcs, ~âo da maneira seguinte. 

TA-
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TABOA 

Dos r6 Diphthongos Port11gueze.r com todas .ttla.t 
escriptr1ra.r. 

Diphthongos Oraes ro. 

EscRIPTUl\AS. EXEMPLOS. 

ai, ay, a • • 
âo, au • • • • • 

• Pdi, Páy , Páes. 

éi' éy • • 
êi' êy' hêi 
éo, • • • 
êo, êu • • 

Páo, Pauta. 
Papéis , R~s. 

• • • ROi , L~y , H~i. 
Céo. " 

fo , . . . 
• Mê.o, Eu. 

• • • • Ouvío. 
ói, óe,. óy 
ôi, ôe ~ ôy • 
úi, úy. 

Heróis,. Heróe, Combóy. 
• • Bôi ,. Pões , Môyo. 

• • • • Fui, U'yvo. 

Diphthongos 1la.raes 6. 

ãi , ãc , aen , ain . . 
ão , hão , am , aon • • 
ée , êi , e-m , en • • 
õe, õi, oin, oem, oen 
õo' om' on • 
úi, uim , uin 

Mãi, Mãe , M.aens, Mains. 
Mão , Hão , lt!am , Maons, 
Bêe , Beis , Bem , Berta. 
Põe, Põi, Poins, Poem, Poe1zs. 
Bõo, Bom, Bons. 
Rüi, Ruim , Ruins. 

Sobre o que cumpre advertir que ninguem se en
gane com a nossa Orthografia vulgar , que póde 
muito facilmente induzir em erro, quando escreve os 
Diphthongos Nasaes humas vezes com a Prepositiva 
so sem a sua Subjunctiva , como Pam , Bem , em 
lugar de Pão , Bee ; e outras com ambas as vozes 
sim , mas com a modifica~ão Nasal fóra do seu lu-

gar, 
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gnr , como em J\JaitJt, !JJaons, Str1notnr, Pnu , 
R11h1J'. Porque a nasalidadc, marcada por nós com 
o Til por cima da vogal, cahindo sempre nos nos~os 
Diphthongos Nasacs sobre a prepositiva dos mesmos; 
a Onhographia vulgar a vem a pôr no fim das duas 
\"Ozcs , fóra do seu lugar , figurando-a com N, que 
tambem tem este valor, quando nao he H'guido de 
vogal. Este N, em lugar de Til, teria o seu lugar 
proprio immcdiatamcntc depois da prepositiva , se em 
vez de escrever .J.Uain.r, }.faD1JJ, Sermoen.r, Bu11s, 
Rrtitu , cscrevessemos 1.11a11iJ , J1ttmor , Sermot:u , 
Bmu, Rrmi.r. Mas esta cscriptura rinha o inconvc· 
nicnte de fazer do N, signal de nasalidadc, hum J.V 
Consoante pela vogal que se lhe segue, como fazem 
os Hespanhoes. Para evitar pois esrc absurdo, cahio 
no outro de pôr o signal nasal fóra do seu lugar. Po
rem quem escrever os Diphthongos Na~aes constan
temente com o Til por cima da prepositiva, evitará 
hum e outro desacerto. 

Repararâo alguns em n:ío ver na Taboa dos nos
sos Diphthongos Oraes o chamado Diphthongo cu. 
Porêm o som destas duas vogacs hc simples, e não 
composto das duas vozes, que se offcrecem aos olhos 
para se dever pôr no numero dos Diphthongos. O ~om 

A 

àcllc nenhuma diffcrença tem do nosso O grande Fe
chado, como se pode 'Ver escutando sem prevenção 
as primeiras Syllabas do nome ÓSJO ) e c!o verbo 
OUfO. Se fosse diffcrcnte seguir-se-hia omrositn o absur
do de admittir nas Linguas \'erdadeiros 'Triphthon
gos , isto he, tres vozes unida!! em hum ~o sem , 
o que he contra todo o mechanismo da Lin~uagtm. 
Por exemplo a pala\'ra Co11r:a , que a~sim ~~c pro
nuncia na Extremadura., na Beira pronuncia-se Céi:::a. 
Se pois o or1 da primeira pronunciaç5o fosse Dipluhon
go; nao mudando de som na segunda, con·o nro tru-

dJ; 



GRAl\iM.A:rrcA 

da ; e unindo-se e;n Diphthongo com o i, co• 
n1o se estivesse Cottiza: seguir-se-hia CjUe o CjUe he 
Diphthongo na Extremadura passaria a ser Triphthon
go na província da Beira. Devemos pois dizer que 

A 

o O Grande Fechado tem duas escripturas , huma 
com o signal circumflexo ou v ás avessas por cima, 
e outra com o mesmo v ás direitas adiante. Ora ter 
o mesmo signal por cima , ou adiante he couza indif
ferente; o som h e o mesmo. 

Alêm dos Diphthongos ha outros sons compos
tos de vozes, chamados SynereseJ; quando de duas 
vozes consecutivas e de sons distinctos se faz huma 
so · Syllaba em. razão de serem ou ambas muito bre
ves, ou a primeira brevíssima a respeito da segunda. 
Assim os Poetas fazem dissyllabas as palavras Gloria, 
.Agoa , Ltlcteo , e ajuntão muitas vezes em huma 
Syllaba so as primeiras vozes de Theatro , Fiado , 
Fia1tça, Boato, Suave &c. Na nossa prosa so faz 
Synerese o u brevissimo seguido de outra voz longa 
depois das Consoantes G, e Q, como Guarda, Gúe
la, Igt2al, Q!lal, QJ.easi , Eqüestre , Qüinario, 
Qjiinqüagesima &c. 

C A P I T U L O IV. 

Dos sons compostos de vozes e de Consonancias, ou 
das Sy/labas da Lingua Portugueza. 

syllaba quer dizer Comprehensão ; porque he o 
ajuntamento de huma , ou mais Consonancias com 
liUma voz , Di phthongo , ou Synerese, comprehcndi
do tudo em h uma so emissão. Huma voz pois, hum 
Diphthongo, h uma Synerese vai por Syllaha; porque 
tambem se pronuncião de hum ISO jacto, ou emissão : 

mas 
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tnas n~o ~"'o propriamente Syllab s , ou ajuntaiT'~n· 
tos , nome: que n 10 pódc com tr á~ \'Oles 1 cr i 1 c 
qllc unid:ts em hum so som, tem Ja iCU nome 1 ro
p 10, c particular. 

Como pois as Syllahas comprchcndcm \Ozes e 
Consonanchs; por or,h:m ~s \'Ozcs divadcm·SC <.'m dult; 
c~p.:-cics. H umas slo \imtlu, e outras ( om1 osta . As 
Sunplcs s5o a~ llllc tem huma m \'OZ, ainda que te· 
nh:ío muitas Con.onandas, como .JUd, A1a.r. As Com· 
post::.s ~:lo as que tem. du:t~ \'Ozes unidas, quer em 
n· phthongo I como Pm' PelO' quer em Sym·rese, CO• 

mo n primeira Syllaba de Guarda, c de fl.!'al. 
Por ordem ao numero das Consonan.:i s as Syl· 

lab:ts sâo ou ]1tcomfle\·a.r , isto he, que 1 âo le\':io 
se não huma unica Consonancia, assim como Lti, a/, 
que s~o ao mesmo tempo Simples c incomplcxas; ou 
Comple::t.as, isto he, compostas de muitas Consonan· 
cias; c estas podem ser, ou duas somente como Cal, 
ou tres como G1· •• 1, ou quatro como Fróe.r, e mais 
não. Esta ultima Syllaba he complexa e ao mesmo 
tempo composta por causa do Diphthongo. 

Tod:~s as nossas Syllabas Analogica.r, isto he; 
cuja combinaçao rã o repugna ao mechanismo, c uso 
<la nossa Lingua, porque tem no mesmo uso exemplo 
de semelhantes combinaçóes; sobem ainda a cima de 
duas mil. Porêm as r.ossas Syllabas rt.ruae.r, cujas 
combinações se r ovao com exemplos em algumas 
palavras Portuguezas, andao por 1800 pouco mais 
ou meno~. \' ejao-se os nossos Syllahal*io.r completos, 
dados á luz na Euhola Popular da.r prim~ira.r Le· 
tra.r em Coimbra em 1796. 

~orno csras Syllaba!; se pronunciâo seguidamente, 
e ass1m mesmo se cscre\'cm em cada hum dos \'Oca· 

bulos; mal se podem di~tinguir nos mesmos sem f3· 

OCr por onde clJas partem ; O que COmtudo he DCCCS• 
sario , assim para as soletrar c sy.llabar, como p:tra 

}!; as 
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as dividir, quando for precizo partir o vocabufo. Esta 
p~rtilha ~orêm se facilitará com as quatro observa
~oes segmntes. 

z.a Qge toda voz, Diphthottgo, ou Sytterese vai 
como Syllaba ainda per si so, sem consonancia al
guma; e que assim, quantas forem as vozes, ou sim
ples, ou combinadas em Diphthongo, ou Syncrese, 
que houver em qualquer vocabulo ; tantas serao as 
suas Syllabas. Por este modo he facil de. ver , que 
a palavra btcomprehmsibilidade tem nove Syllabas, 
porque rem nove vozes; que a palavra Fei;ão tem 
duas, porque rem somente dois Diphthongos; e que 
a pala na Guarda tem outras duas, porque rem huma 
Synerese , e huma voz. 

z.• Q!le as Nasaes M , e N , quando não tem 
vogal diante si , pertencem sempre á voz anteceden
te , servindo-lhe <le signal de nasalidade do mesmo 
modo, como se tivesse o Til por cima. Assim Canto, 
Campo, Tanto, Tempo, Tinta, Timbre, Tonto, 
Tombo, Tunda, Tumba, valem o mesmo que Cifto, 
Cifpo, &c. e tem cada hum duas Syllabas ; porque 
tem duas vozes, huma nasal, e outra oral. Isto , pelo 
']Ue pertence ás vozes. 

3.• Agora pelo que pertence ás Consonancias ~ 
quando. as Syllabas são incomplexas, nenhuma dif
:ficuldade podem causar. Elias são as que ordinaria· 
mente extremão as Syllabas , formando cada huma 
hum membro, ou Syllaba com a voz, Diphthongo, 
ou Synerese, a que precede ou se segue. Assim nesta 
palavra Insensibilidade as Consonancias mesmas se
parão as Syllabas deste modo In-sen-si-bi-li-da-de. 

4.• Porêm, quando as Syllabas sao complexas de 
muitas Consonancias, póde haver duvida sobre quaes 
dellas devem hir para a voz antecedente ; e quaes 
para a seguinte. Mas neste. caso pode-se seguir a re• 
gra seguinte .. 

Se 
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Se no princtpio, ou meio do vocabulo se encon
trarem duas ou trcs Consonancias, todas por vi:! de 
regra pertencem :i voz seguinte, excepto sendo algu
ma dellas da cla~sc das nossas trcs liquidas L, R, S; 
porque estas sempre pertencem á voz immediara an
tecedente, com que tazem Syllaba , quer no meio, 
quer no fim do \Oca bulo, não sendo este composto; 
porque entao o S ás vezes pertence ~ voz seguinte. 
Assim nestas palavras Trado, Strado, Construir, 
('onstrangimmto, Da11mo, Dig11o, as duas e trcs Con
sonancias , junctas no principio e meio do vocabulo, 
fazem huma Syllaba com a voz seguinte deste modo: 
'Ira-do , Stra-do , Con-.rt,·u-ir, L'on-straN-gimmto, 
Dt~-mno, Di-gno. Ja nestas .Astro, .Alto, 7 ran.rpor
te, as liquidas S, L, R he que partem as Syllabas 
deHe modo : .As-tro, .Al-to, Tra11s-por-tt. Veja-se 
adiante na Orthographia Cap. 1 , a Regra XII. da 
Divisao dos vocabulos. 

CAPITULO V. 

Dos Yoca!mlo.r da Lit1gua Portugt~eza, e dar aiU• 
ra[Ót.r, qrte so.Drem 11a Pronrmcia[iío. 

A ssrM como dos nossos 41 sons elementares, dif. 
fercnrememe combinados, se formão as J 8co Syllabas 
Portuguezas : assim destas mesmas Syllabas , varia
mente combinadas, se formao todos os vocabulos da 
Liogua Portugueza, que compõem o seu "Cetabulario, 
e que passao de 40~000. 

Vocabt1/o não he outra cóuza senão hum com
posto de sons, 1 u de syllabas graves, ~ubordinados 
todos a hum som, cu Syllaba aguda e predominante; 
que he como o centro de unHío, ao qual todos os mais 
se reportão. 

Ez Os 
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Os Vocahulos , por ordem ao numero das Syl
labas 1 sâo de quatro formas, ou Monosy/labos, isto 
h e, de huma so Syllaba, como Der; ou Diuylla
bos, isto hc , de duas Syllabas, como P1·ender; ou 
Trisy.Jiabos, isto he, de tres Syllahas, como Aprm~ 
du; ou Poly-syllabos, isto hc, de mais de tres até 
nove Syllahas , para cima do qual numero nao so· 
bem os nossos vocabulos. Assim Comprehensão he 
de quatro, Comprehe1tsivel de cinco, Incomprehensi
'Vel de seis, bzsensibilidade de sete, Comprehensibi
lidade de oito, e l1tcomprehensibilidade de nove. 

Os Vocabulos alcerâo~se na pronuncia~âo de dois 
n1odos, ou accrescentando-lhes Syllabas , para lhes 
accrescentar, ou diversificar as ideas accessorias , que 
com estas mudan~as accrescem á significação princi
pal da palavra ; e estas alteraçóes, como se fazem 
por meio da declina~ão dos nomes, da Conjugação 
dos verbos , e da dirivaçao ou composiçao das pala
vras, pertencem á Etymologia: ou accrescentando~lhes, 
diminuindo, e transpondo Syllabas para abbreviar, e 
facilltar mais a pronunciaçao dos vocabulos, sem lhes 
alterar a significação ; e estas altera~óes são as oue 
propriamente pertencem a Orthoepia. ~ 

Estas alteraçóes , como acabamos de dizer, fa· 
zem-se de tres modos, ou por Accrescentamento de 
alguma Syllaba , ou por Diminuição della, ou por 
Transposição, e todas estas mudanças pódem a conte· 
cer. ou no principio do vocabulo, ou no fim, ou na 
me1o. 

1. 0 Accre.rcmtamento. 

Se no principio do vocabulo se accrescenta huma 
Syllaba sem nada mudar na significaçao, he o que 
os Grammaticos chamao Prothese, isto he, .Apposi
fão. Assim ás palavras Portuguezas Cantar, Chegm·, 
Costumar, Lembrar, Levantar, Mostrar, Pastar, 

'B,e .. 
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Rrtrnr , Soerga r , roar , c,·eclor I l&ra I I ngM, 
Roitlo, Tmtr/Jor, (:)'·c. accrcscentav:io no princir10 os 
noc:~os antigos , c ainda agora os Poetas e a G n'c 
rusrica (que hc a que mais conserva a antir,1 J'r< run
ci.açâo) huma Syllaba de mais dizendo: lJtsca1.111r, 
Acbtgm·, .dcoszmuar, .Aiemórar, Ale7.·nutar, Amos
lrt7r, Repasto,· , .Ar.·uear, A.rsocegar , .fh oar, 
Acredor, Afora, Alagoa, Arroido, .Atambor, ()··c. 

Se este mesmo accresccntamcnro de hum:t Sylla
b:t !=C f.n no fim do vocabulo, ch:um-se Pnragoge, 
i5tO he, Porposicão. Tal he o de Z:'elice, 1 11gace , 
l1felice, ~/olllme: I.raóel/a, J.fartyre, Alohile, Per
tillaU , Prodr1:::e, Relt1Z:t, em lugar de Feli=., Frt
g,7z, bife/ir:., Jorio, lsnbtl, Alart)r, l.lflbil, Per
tÍIJar:., Produz, Rtlt1;:,, &c. 

Se o Vocabulo !=C accrcscenta no meio, interca
lando-se-lhe huma Syllaba, chama-se Epemhese, isro 
]Jc, Entre posição, como de 1Uarte, Pagífo fazendo 
}.Javorte, Paga1to. 

2.. 
0 Dimim1içifo. 

Da mesma mrre se no principio do \'Ocabulo se 
tira huma Syllaba, chama-se .Apfere.re, isto hc, Abs
tracçdo. Com esta mudança se vem ja inteiras , ja 
descabeçadas nos nossos Escriptores muitas palavra!, 
como : Abflóedo.r e Boh~das, Adelgafor c De/ga
far, lmagillafáo e J.Iaginaçifo, Relampejar e Lam
p~jar, Alia;zça c Lia11çn, Arrrpmdimemo c Repen
dmzmto, Avmturar e Vmltlrar &c· . .Adimztt, Ailr· 
da, Aonde , .Até, At1·az &c. Ame , brda, Ond(, 
Té, Traz &c. 

Pdo contrario se no fim do ,·ocabulo se faz rsra 
mutila ao da SJilaba, tem o nome de Apocopt, isro 
l1c, J.l.111tiltlftlo, Assim os nossos vocabuJos Du, 
Estê , Gram , Guarte , Liso,1ge são mutilados de 

Dr.r-
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Desde , Esteja, GratJde, Gr1ardate , LisotJgéc. As 
Synalephas ou Elisóes da voz final de hum vocabulo 
para a consoante que a articulava , articular a voz 
tnicial do vocabulo seguinte , tambem pertencem a 
esta especie de alreraçao, quando estas mesmas Eli
sóes passâo á Escriptura usual, e nella as duas pala
vras se costumao escrever junctas em hurna, como da 
nossa preposição De costumamos de ordinario elidir 
o e, e ajuntar o D com o Artigo, e com os Demos
trarivos deste modo: dó, dá, dós, dás, d'este, d'es
se, d'elle, d' aquetle &c. em lugar de de o, de a, 
&c. 

Finalmente esta mesma diminuis:âo de Syllabas, 
que se faz no principio e fim dos vocabulos, se acha 
tambem no meio dos mesmos, e entao tem o nome 
de Syncope, isto h e, Co1zcisáo, como quando em lu
gar de Adormecido, Cuidadoso, Desaliviar, Desap
pareetr, Differente , Estejaes, Ides, Inimigo, Lti
mbJoJo , Maior, Perola , Reprehensáo , Sa!Joroso , 
Soledade , Spirito , dizemos .Adormido , Cuidoso , 
Desativar, Desparecer, Diffrente, Esteis, I.r, bni
go, Lumioso, Mór, Perla, Reprensão, Sa/;roso, 
Soedade, Sprito &c. Da mesma sorte, quando na 
pronunciaçâo corrente dizemos : Dir-te-hei, Far-te-
7Jei , Trar-te-hei , Diria , Jaria , Faria, Traria, 
são Syncopes em lugar de Dizer-te-hei, Fazer-te-hei, 
Trazer-te-hei, Dizeria, Jazeria, Fazeria, Tra
"ria. 

3• 0 Trtmsposi;lio. 

O terceiro modo , porque se alterâo os vocabu
los, he a Transposi;áo, chamada Metathe.re pelos 
Gregos. Faz-se esta , quando as letras ou Syllabas, 
de que se compóe a palavra, se p6em em huma or
dem differente daquella , em que se achao no voca· 
bulo primitivo, donde o mesmo se dirivou. Esta trans-

po-
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posiç!io pode ser , ou total da pai:Jvra inteira f.el:l 
tnven:âo de rodos seus c:nactercs r:tdJc:tes: con o ·rol 
de Flor, Crdgo de C/crigo: ou p:uci:ll so de a lgun a 
Syllaba , ou Letr:J : como Comrairo de Co11trario, 
Bolra, de Borla. Esta transposi-.~o parcial ha tam
bem na nossa preposição tlll , quando na pronuncia· 
ç5o c na escriprura mesma se troca o m em n, c cli
dido o t , se incorpora com o nosso Artigo , c com 
os Demmtrativos desre modo: tio, tla, 11'01, n'aJ, 
11'.ru, tltut, tz'dk, tl'aquellt, etc. em lugar de tm 
o, tm a, t11: oJ, tm aJ, u11 es u, em eu e, em e l/e, 
em aqutlle etc. 

A' mesma },fetatbeu , ou Transformaç:ío se 
podem referir as trocas , accrescenramemos , e con
tracçóes , que fazemos de humas letras com outras 
por amor da Euphouia, ou maior facilidade da pro
nuncia~âo, evitando os hiatos~ e o concurso das Con
!Onanctas asperas. Temos para isto duas ConJOIJatJ· 
tia! EuphonicnJ , que costumamos metter entre as 
palavras consecutivas, quando sua junctura hc de hum 
som dcsagradavel. 

Huma destas he a Palatal Liquida L, que cos
tum:.mos substituir ja ao R final dos infinitos dos 
Verbos, e das Preposiçlíes Per, Por; ja ao S ou Z 
final de algumas pcsmas dos Verbos, acabadas em áJ, 
6s, r'.r, com accemo agudo, quando se lhes seguem 
immcdiaramenre os casos oblíquos do Determinativo 
Pessoal da terceira pessoa o, a, o.r, as. Assim nos 
infinitivos em lugar de dizer: Amat·-o, Qutrer-a, Ou
"Cir-os , Di.spor-o.r , dizemos com mais sua\'idade 
Amai-o, Q11tre/-a, Ouvi l-os, Di.rpol-a.r; e nas Pre
posiçôes em lugar de Per o, Ptr n, Por os , Por as, 
dizemos melhor PtJ'o , Ptl'tl, PoJ'o.r, PoJ'as. D3 
mesma sorre nos verbos irregulares Dizer, Fazer, 
Trnr:.tr, que acabao as terceiras pc!soas do Presente 
e cu Preteri to em ds, és, ís agudo, ou em a::;,. ez, 

IZ, 



GnAMMA'riCA 

i:::;, dizemos melhor Fal-o, Di l-a, Trai-os, Q!ti!-a.r; 
Pol-tlS, do que Fa:::;-o, Diz-a, Tra::::.-os, Quiz-as, 
Po::::.-a.r. Os nossos Orchographos costumao na escri· 
prura juntar o L Euphonico ao Pronome : mas está 
claro que, como elle substitue o lugar do R, ou S 
final da primeira palavra, nesse mesmo se deve pôr. 

A outra Consonancia Euphonica he a nossa Pa
latal Nasal N, que costumamos metter entre todos os 
Diphthongos finaes, porque terminão sempre todas as 
terceiras pessoas dos pluraes do verbo , e o mesmo 
Pronome , quando se lhe segue immediatamente, di-
2endo e escrevendo : Amão-no, temem-na, Lou'Varão
nos, Ouvis.rem-nas; e nâo Amáo-o, Temem-a, Lou
'Varão-os, Ouvissem-as. Aqui. o N junta-se ao Pro
nome, porque o modific;:a , e nâo se póe em Jugar de 
outra Consoante, como se póe o L Euphonico, mas 
se entrepóe somente. 

Para o mesmo fim de procurar á Língua a mór 
cuphonia possivel , e evitar os hiatos , que nascem 
do concurso e collisâo das vozes finaes e iniciaes de 
duas palavras consecutivas ; fazemos frequentemente 
na J>ronunciaçâo e na escri prura a Crase, ou mistura 
da Preposiçao a com o Artigo feminino e com o 
Demostrativo Aquelle , tanto do ~ingular como do 
plural , contra h indo em httm so á longo os dois, da 
preposição, e da palavra seguinte deste modo: d mo
da, ás avessas, dque!le, dquella, em lugar de a a 
moda, a as a•zJe.r.ras, a aquel/e, a aquella. Na pro· 
nunciação so, e nao ja na escriptura fazemos a mes· 
ma Crase da preposição a com o Artigo mat=culino; 
escrevendo a o, a os separadamente, e pronunciando 
tudo juncto e confundido no mesmo 1 Artigo alonga
do de~ te modo ó, ós, como: Dado ó estudo, Dado 
ó.s nego cios, em lugar de ao estudo, aos negocios. 

CA· 
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C A P I T U L O VI. 

Dar ltfodificacõu Prorodiuu, aurucmtadar aor 
Vocabtllor; ·e 1.0 dat que tlarcem da quallli-

dade. 

Üs sons fundamentaes, assim vogaes, como con
soantes formão-se todos no canal da bocca , onde fO 

se articula c forma em vozes o som informe, e con· 
fuso da Glotris pelas differcntes posturas immoveis 
da mesma bocca , c estas mesmas vpzes se arricuJâo 
e formão em Consonancias pelo movimento oscilla
torio das partes moveis da mesma , quando reprezâo 
a voz c de repente a solcâo. A bocca pois he o or· 
gão proprio, assim das vozes, como das Consonan· 
cias. 

As modificaçôes Prorodicar por~m , nascidas , 
ou da maior e menor duraçâo das Syllabas, a que 
damos o nome de Q!1antidade ; ou da sua maior , 
e menor elevação, ou aspiração, a que damos o no
me de Aumto; tem outro orgão, que he o da Glot· 
ris, em que se termina o tubo interior da Trachia 
.llrttria , e em que se forma o som; ou mais bre· 
'Vt', se a fisga da Glottis persiste aberta pouco tem· 
po; ou mais longo, se persiste aberta por mais tem
po; ou mai.r grave, se as cordas da mesma Glottis 
se entezao menos ; ou mai.r agudo , se se entezâo 
mais; ou menos aspirado, se por ella se deixa pas
sar hum menor volume de ar; ou mais aspirado, se 
o volume he maior. Dos Accentos tractaremos no Ca· 
pitulo seguinte, agora da Q!tantidade. 

A Quantidade he a medida da duraçâo , que 
damos á pronuncia1ao de qualquer Syllaba. Esta de
ração he toda relativa, bem como o he a das noras 
da Musica , em que huma não hc mais longa scn:ío 

F com-
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comparada com outra , que o he menos. Assim como 
pois na Musica as notas tem a mesma quancidade 
relativa nos Al/egros, que tem nos Adagios, compa
radas enrre si, denrro do mesmo ar de compasso ; 
posto que huma nota da mesma especie gaste mais 
tempo realmente no Adagio, que no AHegro : assim 
na pronunciaçâo de huma Lingua as Syllabas medem
se, não peto vagar, ou pela velocidade accidentai da 
mesma pronunci.açao ; mas relativamente ás propor
ções immutaveis, que as fazem, ou longas, ou bre
ves. Dois homens , hum dos quaes he summamente 
veloz no falar , e outro por extremo vagaroso e com
passado, não deixâo por isso de observar a mesma 
quantidade, ainda que o primeiro pronuncie mais de
pressa huma longa que o outro lmma breve. Ambos 
dois não deixâo de fazer exacta.mente breves as que 
sao breves , e longas as que são longas , so com a 
difFerenca que )rum gasta duas, tres , e quatro vezes 
mais tempo, que o outro para as· articular. 

A medida por tanto da quantidade de cada Syl
laba he a proporção invariavel, que. hurnas tem com 
outraS": proporçâo incommensuravel , que nunca se 
pôde determinar exacramenre ; porque em todas as 
Linguas., e na Porruguezlt tamhem ha Syllabas bre
ves, mais breves que outras ; e longas , mais longas 
humas que outras ; e isto consideradas , ou sos por 
ordem ás vozes, ou rambem por ordem ás Consonan
d:ts, que se lhes ajuntao. 

{htern p6de duvidar que as nossas vozes gran
des, e os Diphthongos, sons todos de sua natureza 
longos:, se não façâo mais longos cahindo sobre elles 
o accento predominante do vocabulo, e que, por ex
emplo, a ultima de Táfetá n5o seja mais longa que 
a primeira tambem longa; e que. a ultima de· Lerd6 
( Legent) não seja tambem mais longa que a mesma 
de Lérão ( Legerunt)? Q!.tem outrosirn póde duvidar. 

que 
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que a primeira Syllaba Jonga desus quatro pai vras 
A'·u, (iivo 1 Crdt·o, Eurd-:.·1, ~e não ,.a fazenl~O U· 

da vez m3is longa á proporção que FC \'ai carregao· 
do de novas Consonancias , das quaes cada huma , 
para se arricul:Jr 1 gasta por certo algum tempo, por 
n1inimo que seja. 

O mesmo ~c deve observ!r a respc.-ito das bre
ves. Humas o são mais que outr:u. As nos~as \'ozes 
tsurdas ou ambigu:1s t ou i, o ou 11, quando ~c ãchão 
immediaramentc: ou antes, ou depois de Syflaba agu· 
da , sobem tão depres~a para clla , ou depois de so
bir se precipitâo com tanta velocidade , que o ouvi
do 3penas as reconhece; razão, porque n5o fazem de 
ordin:trio Syllaba per si, mas com outra \'OZ juncra 
em Synerese, ou Diphthongo. Estas pois s:to muito 
mais breves que as vozes pequenas, que sempre sâo 
breves, e que as Communs i c u, quando o sao. 

Mas csras mesmas nas cadencias esdruxulas sao 
menos breves, quando estao arciculadas com Conso
nancias do que quando nao. Por exemplo: o i e o 
de Pn/lido são menos breves que em Pa/lio; e o o e 
a em Taho/a menos que em TahtJa: e huma )-TO\'a 
disto he , que os Poetas ajuntão as duas vozes em 
huma Syllaba, quando não tem Consoante no meio, 
e tendo-a, nao. 

Mas , ainda que por esta desigualdade entre as 
m~mas Syllabas breves, e entre as mesmas longas , 
se nao possa achar entre humas e outras huma pro
porçâo exacta ; comtudo , não fazendo caso dos que• 
brados, e por hum calculo de aproximação, ou or
E"amento geral representando-se as breves iguaes entre 
si e da mesma sorte as longas entre si : achou-se que 
a proporçao destas para aquellas era dupla , e que 
ossim, dando ri breve hum tem~o so 1 a longa a re
spdm della vinha a ter dois. Esta he a proporç:ío 
que os Gregos e Romanos achav5o.entre humas e ou-

F 2. tras; 
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tras ; e nós devemos-nos contentar com a mesma nas 
Syllabas Ponuguezas. O que preposto, passemos ja 
ás regras de sua quantidade. 

Huma Syllaba póde ser breve , ou longa por 
duas razoes, ou por J;ilatureza, ou por U.ro. He bre· 
ve , ou longa por natureza, quando os sons , de que 
se compóe , dependem de algum movimento organi
co , cujo mechanismo natural se nao póde executar 
senão , ou com presteza , ou com vagar , segundo as 
Leis Physicas o dirigem. He breve ou longa por uso 
somente, quando o mechanisrno da pronunciação per si 
nao pede, nem presteza , nem vagar; mas que o uso 
fez breves ou longas a seu arbitrio , pondo em hu· 
mas o accento predominante, e em outras não. Tra· 
ctarei primeiro das Syllabas por natureza longas e 
breves , cujas regras sao , com pouca differença , as 
mesmas em todas as Linguas. Depois falarei das que 
o uso da nossa tem alongado , ou a bbreviado. 

§. 1. 

Sylla!Jtu Longas por Natureza. 

REG R A I. 

Todas a.r nossas 'Vozes graNdes, quer abertas, quer 
fechadas, são de sua natureza longas. 

DEMOS'l'RAt;Xo. 

Por que todas estas vozes na sua origem nao sâo 
outra couza se nâo humas verdadeiras Crases , ou 
contracçôes de dois aa, de dois te , e de dois oo , 
como he facil mostrar do modo , com que nossos An
tigos assim as costumavão escrever. Ora toda a Crase 
de duas breves he de sua natureza longa j porque os 

dois 
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dois tempos das duas breves unidos em h uma so voz, 
fazem-na nccc~sariamentc longa. Assim !ao longas , 
prescindindo ainda da posição c do accento predo
minante , as primeiras Syllabas das palavras seguin
tes : Tãfetá, Siidt'o, Vtidlo, Tédôr, l'edór, l/ido· 
ria, Sételra, Prcgdr, Lfr (e todas as terminaç6es 
do infinito dos verbos da segunda Conjugaçao) Õptdr, 
Õnmipotén/t, Córddo, .1\-lõrgddo, Tozítt'ço, Forídnho , 
Oüvltlo, Lorívddo, assim escriptos, ou Tótlfo, Fôd· 

A 

nho, 01:ldo , Lóvddo. 
He verdade que, quando o accento predominan

te do vocabulo cahe fóra destas vozes grandes, como 
algumas vezes succede, nâo temos então signal algum, 
com que as caracterizemos , por se achar o accento 
agudo ou circumflcxo preoccupado pela Syllaba pre· 
dominante. Porêm isto he defeito, não da Lingua , 
em cuja pronunciaçâo nunca se confundem; mas sim 
da nossa Orthographia , que nao tem tantas vogaes 
quantas sao as vozes. A Grega tinha esta vantagem 
sobre a nossa e a Latina. Pois tinha caracteres apro
priados para as mesmas vozes , quando erâo gran
aes e longas, c quando pequenas e breves de sua na
tur~a. Os nossos Antigos remediavão esta falta de 
vogaes , ou dobrando a mesma vogal para a fazer 
longa, como Pda, Pée, Uer, Sóo, Avôo, ou pon· 
do por baixo do t longo outro com esta figura e , 
como se póde ver na escriptura original de joao de 
Barros, e em outros. 

R. E-
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REGRA H. 

A1 tto.uas oito 'VOZeJ Nasau, quer r: lar a .r, qt.~er 
surdas, :rempre são longas por natureza. 

DEl\WSTRAGÃO. 

A demostraçâo desta Regra tira-se do mechanis
mo mesmo, precizo ao orgao para articular esta es
pecie de vozes. Para a sua Tormaçao he necessario 
que o orgâo deixe sair parte do som pelo canal di
reito da bocca , e parte. reflua pelo canal curvo do 
~ariz. Ora está claro.que esta operação mechanica de .. 
ve levar mais ·tempo. âo que, quanCJo o ar sae livre
mente so pelo canal direito da bocca. Isto, e a reso· 
nanei a inesma, que .as vozes adquirem na concavida· 
de da bocca e das ventas, e com a qual se fazem 
mais cheias , e corpulentas ,. tudo concorre . para de 
sua natureza . .serem ma~s longas •. Não !lO por estas 
causas , mas aindá em razão· da posiçâo erâo sempre 
longas estas·:vozes,para com os. Romanós, .que fazen• 
do das Nasaes M, N, não signaes de Nasalidade, 
como nós, mas consoantes ainda quando ·se seguia ou• 
tra consoante, ficava a voz sempre .antes de duas con• 
soantes , e por consequencia longa por posição • 

.Sáo por tanto longas, ainda sem serem agudas, 
as primeiras 'Syllabas, Nasaes claras de ancião, en• 
tenâi1ne1zto, lintura, zombar, ft111&fão, e ·longas e 
ao mesmo tempo sempre agudas as primeiras Sylla· 
bas , Nasaes surdas, de ·amtJgo, temo, tenho, sono, 
.somma, sonho &c. 
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R E G R A UI. 

Totlo Dipbthongo, qutr uja rttzl, quer factido, 
bt dt Jflll mtmta 11atureza lo11go. 

DEMOSTRACS X o. 

E a razão está clara. O som composto destes. 
Diphthongos reune na sua duraçâo os dois tempos doa 
sons elementares, que o com.roem; e he impossivel fa· 
zer soar em huma so emi~sao as duas vozes , que rc .. 
querem para se executarem , duas siruaçóes successivas 
do mesmo canal, sem gauar ·em cada huma ao me· 
nos hum tempo. Por esta razâo tem a primeira longa, 
sem comtudo ~er aguda, as palavras Pairâr, .1/uctôr, 
Fdtôr, Côittíro, Uivdr, Rufdade, c a ultima longa 
tambem sem ser aguda, as palavras Rábão, Orgão, 
Benfiio, Homét, Ordct etc. 

São tambem longos os Dipthongos facticios, 
quando os Poetas por Synerese ajuntão em huma Syl· 
laba as duas primeiras vozes de Grtarda, Guardar, 
Qpa111o , Q!lantidade, Q}tal, Q:~tzlqutr, 'Fiado, 
lJina, Viola, Ci11me 1 Ctlar, Codho, Soir, Cair) 
Paul, e outros semelhantes. 

R. E G R A IV. 

Toda S)·II6Úa , fdta por Cra.re, ort Comra~çlío de 
tl:11u 011 ma i .r ?JOZt.r mz hunr ttltico .rom) h e de 

.rua natureza lo11ga. 

D.EMOSTRAQÃO~ 

Ainda que h uma das dietas vozes, c ordinariz. 
mc:1te a primeira se supprima quanto ao som , seu 

tem-
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tempo comtudo se conserva e se ajunta ao da voz se
guinte de modo que esta fica valendo dois tempos, e 
he por consequencia longa. Taes, entre muitas , são 
as Syllabas , contrahidas da nossa preposição a com 
o artigo feminino, quando dizemos e escrevemos: d, 
d1 em lugar de a a, a as ; e as da mesma preposi
~âo com o artigo muculino, quando- na pronuncia
ção so dizemos ó, ós, em lugar de a D, a 01; e bem 
assim do o .e a ultimo das Linguagens dos verbos, 
quando se I hes segue. o pronome , como : Louv-õ , 
Louvar-á , Amar-ó.r , Amar-ás em lugar de Louvo-o, 
Louvara-a, Amara-oi, .dmara-as. 

§.· 11. 

Syllaúas Breves por Natureza. 

REG R A V .. 

Todas a.r 11o.rsar vozes Oraes Pequenas a, e, o, ~ 
as •Surdas, ou Aniúiguas, como e ou i, o ou u, 

são úreveJ de. sua muma natureza. 

DBMOSTRA<;Ão. 

Por que de cada huma destas vozes , duas junctas 
equivalem a huma das grandes, como fica mostrado 
na Regra I. e \'or consequencia a huma longa. Ora 
huma longa equivale a duas breyes. Logo cada huma 
das duas pequenas, que se contrahem na longa , per 
si he breve. 

Não ha couza mais facil de reconhecer em 
qualquer vocabulo do que sâo estas vozes pequenas, 
e breves. Note-se nelle a Syllaba , em que está o ac
cento agudo, ou predominante. Todas as vozes, que 
o precedem , ou seguem , nâo sendo da classe das 

lon· 
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loneas notadas n:ts quatro Regras antecedentes, t~o 
pequenas c consequcmcmcnrc brc\'c!, como se 'é ncs· 
ras pal3Vras .Atabd/e, atabafadôr, grt:trtll, dltbre, 
po·::otldo, ociosiddde. 

Nem so s5o brc\•es as que se :tchâo dentro do 
vocabulo; mas ainda rodas u que se lhe ajunrão como 
Encliticas , 3S quacs , não rendo nunca acccmo pro
prio se acosrão na pronunciaç5o á~ palavras, que o 
rem , formando, para a!sim dizer, hum mes1ro cor
po com cllas debaixo do mesrro acccnto dominante, 
que consrirue centro commum da unHio de todas es
tas SylJabas. E racs sâo o Artigo o, a, os, as, c os 
pronomes obliquos das tres pessoas me , nos , te , 
't'OJ, J e, o , a, os , as, lhe, lhes : como \'Cremos no 
Capitulo seguinte. 

§. III. 

Sy//a!"u Commrms, feitas longas, ou bre-ves 
pelo uso. 

REG R A VI. 

Siío Communs as dr1as 'Vozes PortuguersaJ i e t1; 
e so o ruo da Lingua he que as faz ja lougas 

pelo auento agudo, com IJUe 111 prommda, 
ja 6re'Ves, pronunciando-as sem elle. 

D.EMOSTRAG Ã o. 

A razâo Jte ; porque o som destas duas vozes , 
e por consequencia o mechanismo de sua for.maçâo 
J1e o mesmo , quer sejâo longas, quer sejao breves , 
c nâo varia com a sua quantid:tde , como varia o 
som das outras vozes, quando são gr:mdes, c qusn· 
do pequenas. De sua nat~o~reza pois não podem ser 

G lon-
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longas , nem breves , e so so fazem taes pela maiot 
demora do mesmo som em humas do que em ou· 
1ras. 

Esta demora pois nao p6de ser produzida por 
outra causa se não pelo acc:ento agudo, quando o uso 
da Lingua accentua huma e oâo accentua outra. O 
accento predominante be capaz de produzir esta mu
dança temporal, ainda quando as Syllabas a não tem 
de sua natureza e formaçâo mechanica. Nas Syllabas 
agudas a voz eleva-se sensivelmente m~is do que nas 
graves, e nas nao agudas. Esta elençâo requer mais 
esforço no orglio e mais contensão nas fib.ras do mes
mo. Para tomarem pois este tezâo, necessitao de mais 
algum tempo do que he necessario para en.toarem as 
Syllabas, que nao sâo agudas; que por .isso o orgão 
se apressa a passar ligeiramente por estas para sobir á 
aguda, e desta maior ele-vação tornar-se a precipitar 
pelas graves até o fim do vocabulo. 

A1~n~ do que o tom agudo faz buma maior im
pressão no ouvido, e q11anco maior he a irnpressao , 
mais tempo durão as oscillaçôes , que ella produzia 
nas fibras auditor.ias. N:áo he pout:o para admirar , 
que a mesma voz ja seja longa, quando he aguda, 
ja n~o , quando o não he , ou he grave. A aguda 
sempre he Ioaga., ma:s a longa nem sempre .he agu
da. O que daqui 'Se segue h e, que quando o a«ento 
cabe soblie buma SyUa'ba de .sua ~atureza longa, esta 
fica mais longa do que quando cahe sobre huma Syl
laba commum. 

Pélo que nestas palavras spirito, mutuo, os dois 
ii da primeira , e ós doi5 uu da segu.nda nenhuma dif
ferença de som tem entre si. A unica que se sente be 
a maior demora do mnmo som, que tem as primei· 
r.as por se"rem agudas, e a menor que tem as segundas 
para por ellas a voz descer com mais presteza. O 
oso de agora he quem. deo a agudeza á primeira de 

Spi· 
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Spirito, c o uso de outro tempo a dco & ~~nda, 
pronunciando Sprito em lugar de SpiritiJ. 

Exup;ões. 
As primeiras quatró RC'gr~s nenhuma uccpçao 

tem , estas duas ufrimas so tem huma, que he 2 da 
l'osi;iío; quando a~ Syl13bas breves de Slli t1aturcu 
ou communs se achão no vocabulo antes de duas Con
wanres; porque en(.io ftcão longas. 

Esta Regr:t de" Posição he fundada no mechanis
mo mesmo da palavra. Qlfando nella se acMo duas 
Consoantes seguidas, a primdrá nao tem voz dianté 
de si que haja de modificar: mas támbem se nao péde 
arricul:tr sem ter ao menos hum e mudó, ou Scheva, 
!=obre que caia o seu som. :M'as este Scht1.:a, fazen
do-se mais alguma CO\Jta sensivel, degeneraria no e 
pequeno e viria a tirar a conriguidade das duns Con .. 
sonandas, meucndo-Jhes em meio huma voz, que as 
separasse em Syllabas. Para evitar pois éste inconve• 
vienre, qu:mro he possivel; o pouco tempo que neste 
t mudo se poderia gastar, deita-se á éonra da· vogal 
antecedente , que por esta razao fi~a mais longa do 
que o ~ería , se nâo esti vess~ d'anres das duas Con· 
soantes seguidas. 

Por esta raz:ío Fdlgo, Folgdr, Pólgdr , PolgdJ,. 
(que rambem se escrevem }Õ!tgo, Fdl~gdr, Pó!egdr, 
Pô/egnda) tem a primeira longa por Posiç:íó. Poi'Qtle 
o tempo, que se havia de dar á pronu'rlciaÇáo mais 
~ensive) do e, que se vê depois do L nas mesmas pa· 
lavras , escripras do segundo modo , toma-se p'ara o 
o antecedente, que sendo ja ~rande e longo em fol
go, fica mais longo pela Pesrção, e sendo breve de 
sua n:nurcza nas palavras Fo!egdr, Po!tgdr, PolrgtJ4 
tfa; pass:t a S'er longo por Posiçâo n:ts m('smas ~up
{'rimindo-se o e, e escrevendo-se : }o/grír, Pblf!.rlr , 
Po/6dtla. O mesmo se deve dizer dá pri1\1eira Syllab:t 

G : de 
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de Parte, Partida, Ermo, Ermida, Tri.rtt, Tris
teza, F11rto, Fr1rtar, e outras semelhantes. 

Deve-se porêm notar que para haver posiçâo, he 
precizo que as Consoantes sejao ao menos duas , e 
essas consecutivas , e pronunciadas immediatamente 
depois da voz antecedente, e que h uma de lias pcrten· 
~a á Syllaba antecedente, e outra á seguinte; c bem 
assim que a voz antecedente seja huma, ou das gran
des, ou das pequenas, ou das communs. 

Se as Consoantes escriptas são dobradas da mes· 
ma especie, mas na nossa pronuncia~âo presente va. 
)em por huma, como Aóóade, occarião, addicio, 
afiei fíio, aggregar &c. : entâo não h a Posição. 'Pelo 
~ontrario quando a Consoante figurada he huma , mas 
:val por duas, como o x Latino nas nossas palavras 
Sexo, Reflexão, pronunciadas corno Secso, Rejlecsáo, 
vai a regra. 

Se ambas as Consoantes pertencem á voz seguin, 
te , como quasi sempre acontece, quando a primeira 
dellas não he alguma das nossas Liquidas, S , L, R : 
entao está claro, gue hindo com ellas o som de seus 
S~pevas para a Syllaba seguinte, mal podem influir 
na antecedente.. Assim sâo breves, e nao longas as 
.primeiras de Abra;ar, Adregar, .Afrot~xar, /lfjligir a 
Agreste, Reprovar, e outras semelhantes. 

Por esta mesma razão de o nosso S Liquido n() 

principio de muitas palavras Latinas pertencer a voz 
s~guinte; e o e surdo, que muitos lhe costumao ajun
tar d'antes, nâo ser da classe das nossas vozes peque
nas, ou communs: tambem este e nunca se faz lon,. 
go por Posi~ão em &ta do , Estudo, Estipendio, 
Estupendo., E.rp!endido, e nas mais palavras seme
lhantes. 

De tudo isto, que temos dicto, e dos exemplos·, 
com que o comprovamos, se póde ver a falsidade ::a 

com que Antonio Jose dos Reis Lobato diz em sua 
.JIJ'• 
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.Art~ de Grammatica da Lingua Portugue:::a, rdm
prcs~a em Lisboa em 1771 no Liv. VI. da Pro.rotlia: 
, Q!Jc a Syllaba longa he aqucll:t , em cuja pronun
" ciaç:ío se levanta a voz ferindo-11c a \'Ogal ••• c Syl
" laba breve pelo contrario aquella, em cuja pronun
" ciaç3o se ab1ixa a voz sem ferir a vogal, affirman· 
do na Nota ( b) ao mesmo lugar que "Nas Linguas 
, vulgares, rigoro~amente falando, n:ío ha Syllabas 
" longas nem breves, por se distinguirem pelo accen
" to. , Elle , como outros, confundia a quantidade 
com o Accento, couzas mui differcntcs, como ja vi· 
mos, c passamos a ver no Capitulo seguinte, 

C A P 1 T U L O VII. 

Das J.l!odifitafÕU Prosodicas, aureumtadas ao.r 
vocabulos, e 1..0 daJ que na rum do Aumto. 

Aumto , que quer dizer Canto auruuntado d 
palc1.vra, ou Tom, he a maior, ou menor eleva~âo 
relativa , com que se pronunciao as vozes, nasc1da 
da maior ou menor intensidade , que as fibras da 
Glortis d~o a seu som. A mesma differcnça, que ha 
entre hum som mais, ou menos intenso, e hum som 
mais, ou menos e1tenso; ha rambem entre o Aum
to e a Q.Jiantidade de huma Syllaba. E~ta Syllaba 
póde ser longa e tão extensa como duas breves ; c 
comtudo não ser intensa, como o hc a que tem acceo.; 
to agudo. O'rgão, por exemplo, rem a ultima Jonga ; 
porque he hum Diphthongo, comtudo o ~eu som nâo 
he tão intenso e agudo como o da ~rimeira tambcm 
longa. He pois certo nao so nas Lmguas Grega , e 
Latina , mas tambcm na Portugueza que o acccntG 
das Syllabas he couza muito distincta da sua quanti
dade. 

Os 
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Os Aecentos simples s~o dois, .Agt~do, e Gra
'IJe. O Agudo he aquelle, com que levantamos o tom 
da voz sobre qualquer Syllaba , e a apiamos com 
mais força. O Signal, com que os Gregos, e Roma· 
nos nota,•âo esre Accento agudo, era huma pequena 
li:nha vertical, lançada da direita para a esquerda s«· 
bre a vogal deste modo ('), como em Cbinó. 

O Accento grave pelo contrario h e aquelle, com 
que depois de levantar o tom da voz, o abai-xamos 
em hum a, ou mais Syllabas , pronunciando-as· com 
menos força e intensidade. O seu signa1 era a mesma 
linha vertical , porêm com direcção contraria á da 
aguda deste modo (') , como em Chino. 

Destes duir Aecentos he composto o Accénto 
Circum.flexo, que h e aquelle , com que sobre a mes
ma Syltaba em differentes tempos levantamos,. e abai
xamos successivamenre o tom da voz. A sua figura 
he igualmente composta das duas linhas verticaes , 
que servem de nota ao Agudo e Grave, unidas em 
cima e abertas em baixo em fôrn'la de angulo agudo 
desce modo C), como em Mio. O Grave he menos 
hum accento, do que huma priváçâo do accento Agu
do. Porque a voz nunea se abaixa senão d·epois de 
se ter levantado. Pelo que nas Syllabas , que se se
guem á que tem o accénto Agudo, se enrende sem
pre o act:enro Grave, e por isso nâo se costuma es· 
ctever. As Syllabas , que no vocabnlo precedem o 
accento Agudo, nem são Agudas netn Graves, e chá"· 
mão•se Não Agudas , ou lndífferentes. 

N6s fazemos .~os signaes dos Accentos díffete'n
te uso do que faz1ao os Gtegos e os Roma·noS'. Co
mo não remos- tantas vogaes , gaantas sao as vozes 
Portuguezas, s-ervimos-nos dos Accentos para com as 
mesmas voga~s, diversamente aecentuadas', distinguir
mos as vozes grand-es das peqttenas-; daqueUas., no· 
tando as que são abertas com Accento Agudo, e as 

que 
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que s:to h.-chadas com Acccnto Circumflcxo; c (')tas 
sem nenhum. Porêm , como Eutcedc ordinariamente 
cabir o Accento Agudo , e o Circumfluo flobre as 
soes mas vozes que o tem realmente, fido tendo dois 
usos entre nós os sign:~es do Accento Agudo e Cir· 
cumflexo; hum para indicar a qu:tlidadc da voz , c 
outro para mostrar que he Aguda , ou Circumflcxa. 
No pr1mciro são .Aumtor Yogaes, no segundo .Ac· 
et11los Prosodicos. 

Al~m destes rrcs Accenros ha outro de .Aspira· 
ciío, que os Gregos notavâo ao principio com dois 
Ell virados Jmm para outro, ou unidos deste modo 
H, e depois com a figura de h uma vírgula ás aves· 
s:ts, Jan~ada por cima da vogal ; e os Romanos com 
o primitivo H dos Gregos , posto na mesma linha 
antes da vogal aspirada. 

Este Accento de Aspiraçao h e a maior affluen • 
cia e volume de ar, que o pulrnâo faz sair com ím
peto pela Glottis , quando esta fOrma o ~om , que 
depois se converte em voz. A Lingua Porn1gueza dit~ 
ferença•se muito nesta parte da Lingua Castelhana, 
CJUe he abundantissima de aspira~es, e por isso ,;e faz 
algom tanro aspera e fatigante. A nossa n5ó usa 
dellas se não n:as Interjeições, em que s3o mui pro
prias p:ara exprimirem o desafogo das paixlSes , pro• 
nunciando com ellas, e escrevendo ás vezes ab! oh ~ 
bui! &c. 

Usa porêm frequentemente do H para ourros 
fins ; ja para figurar algumas Consoriancias $U3S pro
prias, que os Romanos nâo tinhâo, quaes ~ão as Pro
laçlSes, CH, LH, 1\H ; ja para conservar as elyrno
logias Gregas e Latinas, como em H'Ypotbese, Ho-
mem; ja para distinguir os ~ons semelhantes , como 
hd verbo de d prcposis-ao, hi adTerbio de i \'Ogal, 
c hum nome de um vogal n3sal. Como pcis o Ac
ccnto Aspirado tem pouco uso entre nós, c: o Grave 

~e 
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se entende em todas as Syllabas depois da Aguda: 
tractaremos so dos Accentos Agudo, e Circum1lexo 

1 
pondo primeiro os principias geraes, sobre que se fim
ââo as Regras dos nossos Accentos, e depois as Re• 
gras mesmas. 

§. I. 

Principios Geraes. 

I. • 

Nâo ha palavra alguma, que per si fafa côr• 
p(), a qual não teu h a .Accento Agudo, ou Circum• 
Jiexo. 

A Natureza (diz Cicero Orat. ;8) tomaudo, 
para assim dizer, a seu· cargo o modular a Lingua 
dos homens , quiz que em toda palavra houvesse hu
ma voz .Aguda e nâo mais. Se a não houvesse, as 
palavras ficarião monotonas, isto h e, serião todas pro· 
nunciadas com hum mesmo tom, ou teziio das fibras · 
daJ Glottis, que as cançaria logo. Alêm do que toda 
palavrà , para ser huma , deve reunir todas as suas 
Syllabas em hum ponto commum de apoio, e este he 
a Aguda, para cuja elevação preparao as que precé
dem , e da mesma descem as que se seguem. Huma 
oraçao, composta de vocabulos monotonos, seria mais 
huma fiada de Syllabas, do que hum tecido de pala
vras. 

I!. o 

O .Accento .Agudo nunca tem lugar senão em 
huma das tre.r 11/timas Syliahas de qualquer 'Voca· 
hz1lo , ou a ultima, ou a penultima, ou a antepenuJ
tima. Para traz não póde passar. 

Se passasse para traz , a pronunciaçâo das Syl
labas que se lhe seguissem, seda tão veloz e pr~~i

pl-
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pirada que humas :mopclariáo as outrls , corr.o se 
póJe \'U por cxperiencia. 

111. o 

Depois da S)llaba Aguda as que se lhe ug:um 
são .rtmpre 1,ra-,;u, quer sejão brevu, quer /o11gas. 

Dl'pois d:~ voz sobir na Aguda, necessariamente 
ha de descer a nao ter de acabar m·lla. Ora as Sylla
bas, pelas qu:tes a \'OZ dl·sce e se abate, chamão-se 
graves. Logo as Syllabas, que se segue~~á Aguda, 
neccs~ariamemc devem ser graves, quer sepo breves, 
quer longas; porque huma Syllaba póde ser extensa, 
sem ser i mcnsa. 

IV.o 

A S,..vllaba Agt~da sempre he lor.ga, 011 por 1Jatu
reza, ou por uso. Afa.r a /o11ga 11t11z umpre he .Aguda. 

V cja-se atraz a demos traçao deste principio , 
Cap. VI, c Regra VI. 

V.o 

Da Syllaha Aguda mmca se desce feias Gra7.:u, 
.u 11ão or1 por tres tempo.r em duas Sy/labas, luma 
/o1rga e outra brn:e; 011 por dois tempos em d11as 
bre1.·u ; or1 por hmn so' em huma hre1.·e, qrur separa· 
da da .Agr1da, qr1er jmuta com e/la em Diphtho11go, 
e 11este rdtimo caso o .Auer.to he mtão Circrmifle>.o. 

Desce-se da Aguda , correndo tres tempos em 
duas Syllabas, somenre com as Encliricas juncras ás 
fôrmas dos verbos, que acabâo por Diphthongo ~ ren
do a Aguda n:1 penulrima, como: Lóu'l.iío-me, I w
'lldriío-sc' LoU'VtÍJJe11l-1iOJ. Desce-se por cois ll'n·pos 
em duas bre,·es em todas as cadencia$ csdruxulas co• 

H mo 
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mo Pd/lido, Pd/lio, Contltruo. Desce-se em fim por 
hum tempo em huma Syllaba breve, ja separada da 
Aguda, em todas as palavras que tem o Accento na 
penultima, como Ponta, Po111e; ja juncta com ella 
em Diphthongo, como em Pâo, Pãô, Lli, Louvarli, 
Lorruâir; e e,ntáo elevando-se a voz na Prepositiva e 
descendo na Subjunctiva dentro da mesma Syllaba, 
hc o Accento Composco, ou Cirt:umfiexo. 

VI • 

.AS--palavras, que per si não fazem corpo á par
te, como são as Enditzcas, estas não tem , nem po
dem ter Accento .Agudo. 

Chamâo-se Encliticas as palavras ou partículas , 
que se acostáo a outras no fim para com ellas serem 
pronunciadas continuadamente, debaixo do Accento
Agudo das mesmas, quaes erão entre· os Latinos as
particulas Que, Ne, Ye , e entre nós todos os ca .. 
sos obliquos dos Determinativos Pessoaes, chamados 
Pronomes ' quer da I .... pessoa me , 'IZOS ' quer da 2.. a te' 
vos, quer da 3.•, ou reciproco se, ou directos o, a, 
Ds, as, lbe, lhes; quando' se ajuntão immediatamente 
aos verbos. Vejao-se adiante as razóes deste principio .. 

§. li. 

Regras do.r· .dccento.r. 

R. E G R A I. 

Tem .A~cento' Agudo na .. ultima Syllaluz· todtt.r 
as Palavras, quer sejão Nomes, quer Y,rbos, quer 
Particula.r, que 11c.alulrem, 011 em alg11ma das no.r• 
..r as cinco 'Vozes grandes á, é, I, ó, ô; 011 nas dua.r 
communt i, 11; os em t~lg11ma daS: quatro Nasae.s 

&la· 
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claro I ií' r, õ' ií' qm:r u tJCrtt•ão auim' quer 
com m deste modo am, im, om, rm1; ou em algum 
tios Dipbrl·o11gos Orou di, do, éi , êi, éo, fo, lo, 
ói, ói, ríi, 011 tios Nasaes ãi, lío, ée, õi, õo, iii, 
']lltr .se t.rtrt'VÍÍO auhn, quer de qualquer outro mo
d~; e /um auim ltm a ultima aguda todar a.r pa· 
/a"t·ras, ou sejiío nomu 011 'l/trhos, que acabarem 110 

mmu:ro Shsgttlar por ülguma das t:IJssas tru Liqui
das L, R, S, ou uta tlltiiJUI Jt e.rcrroa a.rsim, ou 
com Z, tomo o ruo imrodu:::.io. 

Assim tem a ultima Aguda as nossas palavras 
acabadas em á grande, como Acolá, Al'llarâ, Cá, 
Dd, Está, J.1, JM, Lá com suas compostas, e Jo.1d, 
}.la1rd, Oxald, Pd, Pará, Piaçá, Q]tiçá, Tafetd, 
c todas as terceira$ pesso:1s do Singular dos Futuros 
Imperfeitos Amard, Lerá, Ot1vird, &c. 

E bem assim as acabadas em é Grande Aberto, 
como Al9uilé, Até, Bt~é, Boldrié, Bujamé, Cocl•on
dé, Cafr, Chamh1é, Fricasé, Galé, Libré, Jo.Jaré, 
Pé, com ~cus compostos, e Polé, Ralé, Salé, Sé, 
.Sodré, &c.: ou em I Grande Fechado, como E.rtê, 
LI, Pé, e outros Imperativos semelhantes; !Jferd, 
&c. 

Os que acabao em ó Grande Aberto são: .Aiijó, 
.A'lló, Bet!hó, Chi11ó, Dó, Eiró, E1zchó, Fi!hó, 1/hó, 
Lil1hó, Alo1ztÓ, .Afri, J:{ó, Notihó, Pauó, Pó, com 
seus compostos, e Portaló, Roque/á, Teiró, Tremó, 
Ye11tó, Vinhó, &t'. E em d Grande Fechado, como
.A'f)d com seus compostos, c todas as terceiras pessoas 
do Singular no Pretcriro lndicarivo dos verbos em ar, 
como .l!motl, Dou, Esto11, J'otl, Vo11, &t'. Em fim 
todos os monosylla bos, que nao sao encliricos. 

H , E.,·-
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Excepçõu. 

Esta Regra n1Ío tem excepção alguma senâo 
1.

0 Nas palavras acabadas em i e u, das quaes se 
tirâo QJ1asi, e Tribu , com accento na penultima. 

2..0 Nas acabadas em ã.o, das quaes se tirao Bén
f/ÍO, Frángiio, O'rglio, Rábão, Sótiio , e todas as 
fórmas dos verbos em lio (excepto as do Futuro Im· 
perfeito) como Lotlvlio, Louvávlio , Louváriio, Lou
varído. 

~·o Nas acabadas em ée ou em, das quaes se tirao 
Homem, O'rdem, Imdgem, com todos os que tem 
G antes de em, e todas as formas dos verbos acaba
das em em, como Loúvem , Louvássem, Louvdrem, 
Témem, Pdrtem, que tem o accento na penultima. 

+o Nas acabadas em L, R, S, das quaes se ti
râo, das primeiras Tentzígal, Setúval, todos os 
Adjectivos em 'Vel,.como Admirável, Possível, &c. 
e os em ui e i/, como Cônsul, Procônsul, Dócil, 
Débil, Fácil, Dijflcil, Fértil, Hábil,· Yeroslmil, 
Portátil, U'til: da~ segundas Atjófar, .A'mbar , 
.Açúcar·, Néctar, Mártyr: e das terceiras Alféres, 
Cális, E'rpts, Ourives, Simples, com todos . os Pa
tronymicos em r:s , como Domíngues , Gonçálves , 
.Ferná1zdes, &c. os quaes todos tem o accento na. 
penultima. 

REG R A II. 

Todas tu palavras esdruxula.r , isto he , de 
trer ou mtlis Syllabas com a ultima, e penultima 
breves, tem o accento agudo na antepe1zultima. 

Taes são 1.0 todas as fórmas dos verbos acaba
das em mos, como .Armávamos, Recebé~a.mos, Ou· 
~i riamos, Amduemos. Exceptuao-se as do Presente, 

e 
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e Preteri to Pc:rfcito do Indicativo , corno .Amãmo.r 11 

Amdmor, &c. 
::.. 0 Todos os Superlativos, dirivados dos Latinos 

em imru, como O'ptimo, Erevíuimo, &·r. c bem as
~im wdas as palavras, dirivadas das Gregas c Lati
nas , que acab:ío em pe Dactylo, como Gedmetra, 
Nlimero, Pérfido, c infinitas outras. 

3·0 Gr:mdc parte dos nomes Tri.ryllabo.r c Poly
.ryNaóoJ, que tem a ultima c pcnultima breves, aca
ba em as vozes pequt"nas ;-,-o , e-a , c-o , i-o , o-a , 
u-a , ou puras, ou articuladas com con~onancias, co
mo J.llam'aco, PifmJo, }têlf era, Upera, Beberas, 
Jotdfego, Sôfrego, TrdftgtJ, 1~/ego, Ctfjila, Dddi
•z.oa, Drh:iJa, .AuglÍJtia, Brévia, Alt-::io, Anmí11· 
do , Sríio , Ambzdoa, Autfr,oa , Frtfgoa , Lcgoa, 
]lfdgot~, Né-z:oa, ;Nódoa, Prf~·oa, Ttfbfla, 'Trégoa, 
.Abóbora, Póh•ora, Rémorn, Têmporas, Comínuo, 
A.r.rlduo, Resldrto, .A'rtluo, &c. 

R E G R A III. 

Todas a1 mais pala~·raJ a fóra as das dna.r 
Rrgrar atJtuedentt.r, 011 .ujiío diJsyllaba.r. cu tri
.ryl/abar, Dtl poly.ryllaba.r, um o .Acce111o ./!gt1do 11a 
pmultima .rem t:'UepfÓO alguma, como F'óto, Pir
tríde, H11manidtfde. 

Na Lingua Portugucza o Acccnto nunca muja 
da Syllaba em que cst:i com o incremento das pala
nas, se nao nos Adverbios de modo , e qualidade , 
formados dos AdjecriTos com a addiçâo mmte adian
te: porque então ou o Accento esteja na ultillla, ou 
na antcpcnuluma , sempre passa para a penuhim:~ , 
c?mo .J.11ag11ífi(o, /11ag1!ifi.camé11te, Particuldr, Pnr
trcularméiJte. Nos ma1s mcrcmentos do plural , ou 
dos nomes, ou dos verbos, ainda que o Acccnro fi
que mais atraz relativamente á Syllaba do incremen-

to; 
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to; fica c:omtudo immovel na mesma Syllãba, em que 
estava. Assim o d Agudo no Singular de Capdz fica 
igualmente Agudo nó Plural Capazes , e o -d Agudo 
de Amdra fica o mesmo em Amdramo.r, so com a dif4 

feren~a de ficar, ou na penultima, ou na antepenulti· 
pJa. 

§. III. 

Das Palavras E11cliticas, q11e não. te·nt. Accmto. 

Chamao-se Encliticas as partículas de huma Lin .. 
gua, que $e encostao sobre a palavra antecedente, e 
se unem com ella de tal sorte , que nâo parecem fa~ 
zer na pronunda~ão senao huma unica palavra com 
~quella, a qu~ se ajuntao. Esta sociabilidade proçede 
ja da sua pequenhez e brevidade, que não e~cede a 
duas Syllabas, e essas breves; ja por que occorrendo 
a cada passo no discurso estas Encliticas, se fizessem 
corpo á parte, obrigariâo a fazer pausas mui curtas 
e repetidas, que fatigarião o pulmão em demazia; ja 
em fim, porque sendo destinadas para indicar as dif
fer.entes relações da!i ideas, não ha couza mais confor
me á razão do. que ajuntar, para. assim dizer, em bum 
corpo os termos das ideas, e os das suas r~Iaç<Ses. 

Ile verdade que os Gram111aticos dão. o nome 
de Enditicas so áquellas particulas, que se ajuntao, 
não d'antes, mas depois das palavras para fazer com 
ellas hum como unico vocabulo debaixo do mesmo 
acccnto, taes como as Latinas Q?e, Ne, Ve, e as 
Portuguezas Co, Go, com os casos Qbliquos dos Pro
nomes Migo., No . .rco, Tigo·, Voseo, Sigo. Mas he 
porque o uso. da Lingua não permitte estas particulas 
eenao pospostas 30S. VOCabulos-, 0 USO porê.m da DOS• 

sa admitte as EndíEicas tanto depôi& como a-ntes do!t 
vocabulos. <l!tintiliana. mesmo ( Inst~ m•. l , 9) re-
conhece muitas pat~vras, que· pronundad·as. separada. 

men· 



P tr r L o s o ' !r r c A. 4? 
mente teri5o o seu accento proprio, junctas traz ou· 
tras o perdem , fazendo com dlas hum como mc:s· 
mo vocabulo sem distincç:ío de pausas, como Crrcmn 
Li ror a. 

Seja como fôr , hurna das propricd:~dcs destas 
p:tlav!as Enclitic:~s, quer cs!ej:io anrcs, q~er depois, 
he nao terem acccnro propno, c commumcarc:m-se o 
da palavra a que se aggrcgâo. As que sempre prece
dem os Nomes, sao o nosso Artigo, e alguma6 Prc
posiçócs , que nâo so a pronunciaç:ío , mas ainda a 
escriprura mesma costuma incorporar á palavra se
guinte. 

As Enclidcas dos V crbos sao todos os casos oh li· 
quos dos Pronomes, a saber , me, nos, u, 't'DS, se, 
•, a, o r, as, lhe, lhes. Todos dles , segundo mais 
convem ou ao senddo, ou á collocasão, podem , ou 
hir diante os Verbos, como Lou-vo-me, Lou-vamos• 
110.1, Lor1vn-te, Lout•ai--vos, Lou7Jar-se, Lou-vai-o, 
Lou-vai-a, Louvai-os, Lozrval-a.r, Far;:;er-lht, Fazer
lhes : ou -:~traz como : Er1 me Louvo, Tu U LDtl• 
't'a.t, E l/e st Louva, &c. ou no meio, como Lfm
'llar-nre-ia, LDuvar-u-éi , &c. 

Outra propriedade destas Ericliricas he nao se 
poderem ajunrar depois dos Verbos, senao quando cl
lcs rem o accenco na uhima , ou na penultirna. Se 
elles porêm o tem na antepenultima , de necessidade 
os devem então preceder, p2ra o accenro não ficar para 
traz da antepenultima, como ficaria se dissessem os: 
.AmdrtnnoJ-te, .Amarlamo.NJ, LDuvá.rsemos-lhe.r. Pois, 
corno as Enditicas fazem hum mesmo corpo com 
as palavras a que se acostao, e debaixo de cujo ac
cenro vlío ; se nestes casos se podes sem pospôr, s~ 
guir-se.hia que o accento poderia rcrroccder para traz 
da antepenulrima : o que he contra o Principio li, 
que atraz puzemos. Comtudo o uso da nossa Lingua 
faz huma cxcepçao nesta regra , ajunt~ndo algumas 

y~ 
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vezes duas Encliticas aos P3rticipios Imperfeitos, c11a
mados Gerundios, na sua voz Reflexa Passiva, nao 
obstante terem sempre o accento na penultima, dizen
do: Da11tlo-se-me, Etzsina;zdo-sc-/hes, &c. 

C A P I T U L O VIII. 

Dos Vícios da ProttU1tcia;ão. 

ENTRE as differentes pronuncia~ões , de que usa 
qualquer Na~ão nas suas differentes provindas, não 
se póde negar que a da Corte, e territorio , em que 
a mesma se acha, seja preferível ás mais, e a que 
lhes deva servir de Regra. Os Gregos, e Romanos 
assim o julgavâo; aqueUes a respeito de Athenas, e 
estes a respeito de Roma ; e nós o devemos igualmen
te julgar a respeito de Lisboa, ha muitos annos Cor
te Je nossos Reis, e centro politico de toda a Na
~âo. O maior numero de gente, que habita nas Cor
tes ; a variedade de talentos , estudos, e profissões ; 
a multiplicidade de necessidades , que o luxo nellas 
introduz necessariamente ; as negociações de toda a 
especi~, que a dependencia do Throno a ellas traz ; 
o seu maior commercio, policia, e_ civilidade: tudo 
isto requer hum circulo maior de ideas, de combina
ções ; de raciocínios do que nas províncias, e por con• 
sequencia tambem hum maior numero de palavras, 
de expressões , e de discursos , cujo uso frequente 
e repetido emenda insensivelmente os defeitos , que 
sâo custosos ao orgao , e desagradaveis ao ouvido, 
e fixa os sons da Lingua , que a falta de uso e de 
tracto deixa incertos e inconstantes nas provindas, e 
lugares menos frequentados. 

O uso porêm da Corte nâo he o uso do Povo ; 
mas sim o da gente mais civilizada e instruida. Entre 
&quelle grassao pronuncia~óes não menos viciosas , 

que 
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que nas provindas; mas que cJs homcns rolidos es
uanllão. O que não succcde nas das provincias , com 
que .sao criados :tquclles mesmos que bem o ~:io; c 
por 1sso náo as emendâo senâo com o tracto da Cor· 
ti!, ou de pessoas, que falão tao bem como nclla. 

Reduzindo ja a certos pomos os vicios da pro
nunciação; estes procedem ou da Troca das vozes, 
das Consonancias, dos Diphrhongos, e das Syllabc1s, 
hum as por outras ; ou do Aurtuent ammto, Dimi
mliçiío, ou 7·rn1upoii[ão dos sons, de que se com
p6cm os vocabulos da Lingua. 

Assim, troca11do o a Grande em pequeno, di
zem os Brazileiros 1Jadio, .riídio, iíti11o em lugar de 
T.uidz'o, .rãdt'o, iictt'vo; c ás avessas pondo o á Gran
de pelo pequeno , pronunciao t1qtti em lugar de ãqrli. 
O mesmo fazem com o e; ja Jlronunciando·o como 
t pequeno breve em lugar do Grande c Aberto em 
Pregar por Pregar, ja mudando o e pequeno e breve 
em i, dizendo l.lil!ilzo, 1://iz , Bbzig1zo, JJ1i dêo, 
Ti dêo, Si fi rio, Lhi dêo. 

Os Algarvios lambem dizem Pidaço, Cigueirn, 
Pidir, tl'c. e ~is a\·essas mudao o i em e, pronun
ciando De::.êr, l~z.éra em lugar de Di::::er, l:l::::era , 
&c. 

Os Minhotos trocao tambem o ô Grande Fecha
do pelo õ til Nasal, e o fi Oral pelo mesmo Na~al, 
dizendo: Bõa em lugar de Bôa , e Riía em lugar de 
R uma. 

Porêm ninguem, como os Rusticos , faz tantas 
trocas de vozes humas por outras dizendo: A:1tre, Pre
crlradfJr, Prolr1xo, Re::.lío, Titôr em lugar de En
tre, Procr1rador, Prolixo, Razâo, TtltÔr, c ouuos 
muitos. 

M J J R . "' . as ~ao sao so o_E umcos os que Ee cng3nao 
msto. Multa gente pohcla pronuncia no [plural com 
ô Grande Fechado, como no ~ingular, os nomes que 

1 tem 
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tem dois oo na penultima e ultima dizendo: Socc~rro 
Soccôrro.r , e nâo So~córro.r , Go.rtd.ro, Go.rtô.ros, e nâo 
Go.rtósos; ou nao fazendo excep~ao da regra , dizem 
pelo contrario: Espôso Espóso.r, Gôsto Gósto.r, Lô
gro l.ógro.r, &c. 

O mesmo vicio, ou ainda maior ha na Troca 
das Consonancias, pondo humas por outras. Os Mi
nhotos trocâo por habito o B por V, e o V por B 
dizendo: Binho, Lo7Jo, Vrafo· em lugar de Vinho, 
Lobo, Bra;o; e pelo contrario S. fénto em lugar de 
S. Be11to, Vondade em lugar de Bondade. 

Os Brazileiros pronunciao como Z o S liquido , 
quando se acha sem voz diante , ou no meio, ou no 
fim do vocabulo , dizendo : Mizterio, Fazto , Li· 
woz no7JOZ , em vez de Misterio , Pasto, Li'llror 
1107J6.f. 

E os Rusticos mudao o Z em G, quando dizem , 
l7igitar, Faglr, Heregia , e bem assim o D em 
L, o X em V, o S em X , e o R em L, e ás aves• 
sas, quando dizem : Leixou, Trotl'lle, Dixe, Priol, 
Negrigente em vez de Deixou, Trouxe, Disse, 
Prior , Negligente. Tambem mudao frequentemente 
em lhe, lhes a palatal forte na sua liquida L dizen
do : Le disse, Les disse em lugar de Lhe di.rse, 
Lhe.r disse. 

O mesmo vicio , que ha na troca das vozes e 
das Consonancias. humas por outras, ha tambem na 
troca de huns Diphthongos por outros, e de humas 
Syllabas por outras. Os Minhotos mudao sempre o 
nosso Diphthongo Nasal ão em om, dizendo: Sujei· 
conz, Razom, .Jlmarom, /:l;:;erom em lugar de Sujei
Ção , Razão , Amarão, Fizerão ; e pronunciâo ou co
mo ão, v. gr. 'São certo em lugar de Sou certo, 
Estão bem em lugar de Estou bem. 

03 Algarvios , ~ Alemtejâos dâo li por étt di
zendo: 1J1êi Pai, Mêis .dmigos; e os Rusticos das 

Pro· 
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Províncias e ainda dos arrah:~ld~ de L1sho:1 rroc=io 
os Diphrhongo!l Nasaes iío, õe, em iit, dilcndo: Tor• 
tãn, Grãu em lugar de To.rtõu, Grãos. 

Outro modo de errar na pronunciaçâo da Lin
gua he, ou aureumtat:do mais vozes :tquellas, de 
que naturJimcnte he composto o vocabulo; ou dr
mitwindo-a.r; ou comervados os mcsm06 sons, iuvtl'• 
tmdo-/hu a ordem de sua composiç~o. Os Bciróc:i 
desfigurao muitas palavras com esrcs accresccntamcn
tos superHuos. São muito amigos de ajuntar hum i, 

A 
j;t ao ó Grande Ft·chado 1 dizendo: Côive, Uivir em 
lugar de Corn:e 1 Ouvir; j:~ ao Artigo feminino a, c 
á 3·' pessoa do verbo .rtr há, dizendo: ai agua, hay 
alma ; ja ao I Grande Aberto dizendo: héi jtuto, 
héi urto; ja ao u , dizendo Frrlita, H·rlita.r. Os 
Algarvios, e Alemrejãos tambem tem este vicio. Pois 
dizem: Sei.r i hora.r, Hé i bom, &c; e o Povo rus· 
rico accrescenta hum n ao principio de muitas pala· 
vras, e outras consoantes pelo meio àellas, pronun
ciando : .//deão 1 .//la1:terna , Avoar, Orrvidio , .ll.r· 
trever-se em lugar de Deito, Lmzter11a, Yoar, Ou
"Vido, .Atret·er-u, c assim outras muitas. 

Pelo contrario o mesmo Povo rustico tira mui
tas vezes as vozes precizas ás palavras, pronunciando: 
Cal, (Çalidadt, Alagh;ação. por Qual, Q!ralidade, 
lmat,mação, &c. c os Braztleiros tambem subtrahem 
ao Diphrphongo ai a prepositiva dizendo PixiiD em 
lugar de Paixilo • 

.1\las o peior vicio de todos, e o que mo!=tra mais 
rusticidade , he o de im:trter os sons das p:~lavras, 
perturbando a ordem de suas Syllabas, e dizer, por 
exemplo : Alvidrdr por .Arbirrár, Crélgo por Clé
rigo, Frô/ por Flor, Co11trairo por Co111rario 1 }.f a· 
r.i1uo11in por }.ftlancolia, Poruha1ra por Cho:tpa1ra, 
Fa11atrgo por Fa110tico , Pertissão por Proriss,1o 1 

I 2 Pre-
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PrrgrJ::tar por Pergrmtar, Prove por Pahre, e So
cresto por Seqr1estro, e assim infinitas outras. 

q meio unico c o mais geral para emendar no 
Povo estes e outros vicios da Linguagem, e rectificar 
a sua pronunciaçao he o das Escholas Publicas das 
Primeiras Letras; onde a Leitura e Pronunciaçao se 
aprende por princípios , conhecendo e distinguindo 
practicamcnte os sons elementares da Lingua , e en· 
saiando-se debaixo da direcçao de bons Mestres a 
pronunciai-os com toda a certeza , e expressão, e a 
combinai-os depois, ja soleuando-os , ja syllaban
do-os, ja pronunciando-os junctamente nos vocabulos, 
e no discurso, e ligando tudo por meio de huma Lei
tura certa , desembaraçada, e elegante ; o que nunca 
se conseguirá com os methodos e cartas informes , e 
mais escriptos de letra tirada, de que até agora se 
tem usado; mas sim com Abecedarios e Syllabarios 
exactos e completos, e principiando a Leitura por car
tas e livros de letra impressa , mais regular , mais 
uniforme , mais certa , e por isso mesmo tambem 
mais facil , e mais propria para dar o leite das Pri~ 
meiras Letras á tenra idade. Os Meninos, em quan
to tem os orgaos flexíveis , facilmente contrahem o 
habito de pronunciar bem a sua Lingua , ouvindo-a 
falar assim a seus Mestres, e Condiscípulos ja adian .. 
tados ; e quando vem a ser pais de familias, com• 
municao a seus filhos a mesma Linguagem ; porque 
não sabem outra. 

Mas- " nem todolos que ensinam a ler e escre
" ver (diz Joâo de Barros Dia/. em /ofi'T)or da nossa 
, Linguagem, ediç. de Lisboa 17&5' pag. 131) na 
, sã pera o officio que tem, quâto mais entédella, 
" por crara que seia. E ainda que isto nâ seia pera 
" ty ; dilloey pera quem me ouvir, como homé ze .. 
, loso do bem comú. Húa das couzas menos olha· 
~' da, que á nestes reinos é consentir é todalas no· 

" bres 
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, brcs villas, e cidades qualquer idiota , e n1 :tpro· 
, vado em co~rumcs de: b6o viver , poer escola de 
, in•in:ir mininos. E hú çapareiro, que é o mais b3i· 
, xo officio dos macanicos, n5. pócm téda sem Fer 
, examinado, e este rodo o mal que faz é dan:ír a 
, sua pcllc, e n:i o cabedal alheo; c m:íos mcc:rrcs 
, ldx:lo os discipulos danados pera toda sua vida , 
, n:l sómente com vicies d'alma, de que poderamos 
, dar exemplos; mas ainda no modo de os ensinar. 

, Porque avendo de ser por húa carrinha que 
, ahy á de letra redonda, porque os mininos leve· 
, mente s6bcrâo ler, e assy os preceitos da no~sa fe, 
" que nella estâ escriptos; convém·m-os a estas dou
, trinas moráes de bóos costumes: Saibiío tjuantos 
'' uta carta de 7Jtllda. E depois disto .Aos tiitos dias 
, de tal mes &c. e pergtmtado pelo costrmze disse 
, nichil. De maneira CJUC, quando hú moço say da 
, e~cola, na fica có mchil; mas pode fazer milhor 
, húa demanda , que hú solicitador dellas ; porque 
, mama estas doutrinas Catholicas no leite da pri· 
" rncira idade. E o que pior é, que J>Cr letera tirada 
, anda hú anno aprendendo por hu feito: porque a 
, cada folha começa nov:uncnre a conhecer a dife. 
" rença da !crera, que causou o aparo da pena, có 
, que o escrivam fez outro termo judicial. " 

E com isto concluimos as Regras , e observa
çóes da Orthoepia Portugueza, que a Orrhographia 
representa por meio dos caracteres Litteracs , como 
passamos a ver no livro seguinte. 

Fim da Orthotpia. 

GRAbt ... 
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GRAMMATICA 
PHILOSOPHICA 

DA 

LINGUA PORTUGUEZ.A. 

L I V R O li. 

Da Orthographia, ou !uuz E.rcriptura da Lingua 
P ortugueza. 

A Orthographia he a Arte de escrever certo, isto 
I1e, de representar exactamente aos olhos por meio 
dos caractere& Litteraes do Alphabeto Nacional, os 
sons, nem mais nem menos, de qualquer vocabulo, e 
na meçma ordem, com que se pronunciao no uso vivo 
da Lingua: ou bem assii:n os que o mesmo vocabulo 
em outro tempo teve nas Linguas mortas, donde o 
houvemos. 

Assim o vocabulo OrttJgrajill, escripto por este 
modo, representa ao justo os sons de sua pronuncia· 
ção viva na Lingua Portugueza. Porêm escripto, co
mo se vê ao principio,' representa, nâo so os sons, 
que tem presentemente, mas tambem os que teve em 
outro tempo no uso vivo da Lingua Grega, donde o 
houvemos. 

A primeira Orthographia chama-se da Promm
cia-
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tiap1o; porque n:ío emyrega car:tctercs alguns ocio
sos e sem v:tlor : mas tao sotncnte os que corrcspon· 
dem aos sons vivos da Lingua. A segunda chama-se 
Etymologicn, ou de DirivafiitJ; porque admiue lc· 
tras, que presentemente n5o tem outro prcstimo sen~o 
para mostrar a origem das p:tlavras. 

Emre Clltas duas Orthographias caminha a tiJtutl, 
assim chamada , porque n:ío tem outra auctoridadc 
se não a do uso presente e dominante; ja pata fe
guir as Erymologias, c introduzir arbitrariamente c:s
cripturas mui alheas da pronunciaçâo presente; ja pa• 
ra n5o fazer caso da diri\'ação mesma , e incoherente 
em ~cus procedimentos escrever, por ex.: He, Huma 
com H, que nâo ha na origem Latina; e rl!oJofia, e 
Fy:::.ica com F e Z, que nao ha nas palavras Gregas. 

ja se vê que !lS Orrhographias Etynrologica e 
UJuaJ esrâo totalmente fóra do alcance do Povo il
litterato. Porque nenhuma regra segura se lhe pôde 
dar, ou elle perceber para deixar de errar a cada pas
so, que náo seja a de largar a penna a qualquer pala
vra , que queira escre~er, para consultar o vocabulario 
da Lingua. 

Porêm a Orthographia da Pro11111Jciacao n3o !ae 
assim. Rcctificada que seja esta ; n3o ten; dlc mais 
do que distinguir os sons , quer simples, quer campos .. 
tos, de que consta qualquer pal2,•ra, e figurai-os com 
os caracteres propriQs, que os Alphaberos Nacionaes 
para isso I h e dão. 

Mas esta Orthographia, ou por facil, ou por 
estranha ao uso presente da Naç3o, nâo he do gosto 
dos homens Lirteraros, que n;ío tendo a mesma dif. 
ficuldadc que tem os idiotas , para escreverem segun. 
do as Eryn1ologias , julgarião rer perdido seus ~stu• 
dos., se por isto se não distinguissem do \'ulgo im· 
pemo. Eu, para satisfazer a todos, porei primeiro 
as Regras communs a todas as. Orthograpbias, e ~e-

poa 
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pois as proprias a cada huma dellas. ~em quizer 
poderá escolher. 

Toda Orthographia tem duas partes. A primei
ra he a união bem ordenada das Letras de qualquer 
vocabulo , correspondentes aos sons, e á sua ordem 
na boa pronunciaçáo do mesmo. A segunda he a se· 
paração dos mesn\OS vocabulos e orações na Escriptu• 
ra continuada , segundo a distincçáo , e subordinaçao 
das ideas e sentidos, que exprimem. Aquella he ob· 
jecto da Orthographia, tornada em hum sentido mais 
restricto ; e esta he objecto da Pontuação. Do que 
tudo passo a tractar por esta mesma ordem. 

CAPITULO I. 

Regras Communs a todas as Orthographias. 

REGRA I. 

T Odor con'Vem que, para escrever as pala'Vras, 
que são proprias e nati'Vas da Lingua Portugueza, 
não se de'Ve usar de outros caracteres, se não do~ 
IJ.tle o UJO da Nafâo adoptou p111·a isso. 

O uso da Nação adaptou para isto 3 I Cara c te· 
res fundamentaes, a saber: ; 'Vogaes ornes A , E, 

~ - ... - -I, O , U. ; ; Nasaes A , E , I , O , U ; e 2.1 Con• 
.soantes B , P, M , V, F, G·, C , D, T, S (com 
vogal diante ) Z, S , ( sem vogal diante) , X , J , 
CH , N ~ NH, L, LH , R , RR , como se póde ver 
no Livro I. da OrthDepia, CaE· I, e li. Para expri· 
mir as duas Gutturaes antes de E e I ajuntou ás Con
soantes simples as duas. Prolações GU, QU, e usa 
muitas vezes do Ç cediJhado em lugar do S, e do 
G em lugar do J antes de E e I. 

Este he o verdadeiro Abecedario do uso Nado· 
nal. 
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t131. O Abeced:nio \'ulg:~r, ou Ty~ogr~pbi~o de 13 
Letras, a saber : A, B, C, O, E, F , G, H, 1 , 
K , L, M , N , O , P , Q, R , S , T , U , X , Y , 
Z, por huma parte hc incompleto c f.1lto n;io me· 
nos quo.: de onze Letras, a saber: das cinco NaHlcs 

.... ~ ... ... .... 
A, E, 1, O, U; das duas Consoantes J, c V, e 
das quatro Prolações CH, NH, LH, RR, que ~ao 
11Um:ts verdadeiras Conso:tnres , posto que figura~bs 
com duas Letras: e por outra rartc o mesmo Abecc
dario vulg:tr hc sobejo de trcs Letras, a sab~r: o K, 
c Y, que sâo Gregas, e o H, que, ainda sendo si· 
gna I de aspiraçâo, n5o deve ter lugar entre as Con ... 
!mantcs, mas sim entre os Accentos Prosodicos, aon· 
de pertence. Nao falo ja na desordem fortuita do 
mesmo Abecedario vulgar, em que as vozes se ,·em 
misturadas com as Consoantes , e estas sem ordem 
alguma entre si; antes contra toda a serie de sua ge
raçSo, e dos orgâo~, a que pertencem. 

R E G R A II. 

To.lo.r pre.rmtemmte co11cordtlo mz q11e ueuh11ma 
da .r Letras, or1 Vognes, ou ((m.ron1Jtes .u de1:e do
brar 110 prh1cipio e fim da.r pnla'llra.r. 

Os nossos antigos dobravão no fim as vogat>s gran
des e as Nasacs, efcrc\·cndo: Sá a, Sée, Sóo, Caiir, 
CrtÍtl, llfaçiia, SCo.r, l.1alsiis. Mas huma vogal fO 

accentuada vai o mesmo. Ja em Arra:::.-ôo, lllôo, Vôo, 
c outras semelhantes dobrao-se as vogaes; porque as 
duas vozes sao dilft!rentes. 

R E G R A III. 

Todos aitztla o.r mnis npnh·otJatfos f'tl.1.r Fty
mologias, flSJt11tt1o 11íÍo ser jruto metur ua erc ... ptll 

K r.J 
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ra das palavras Port11guezas Letras demecessa• 
rias, e q«e lhes niío competem, nem em razão da 
prommciação, nem em razão da dirivaçao. 

Como : escrever com H He, Hum, e com E no 
principio Esparto, Espaço, Estatua, Espírito, Es
pecie, Estudo, &c. quando nem a pronunciação o pe
de, nem as palavras Latinas Est, Unus, Spartum , 
Spatium, Statua, Spiritus, Species, Studium o 
tem, nem o mesmo se practica em outras semelhan
tes, como em Scena, Sciencia, Scipiao, &c. 

REG R A IV. 

Todas as nossas Letras, tendo no presente uso 
da escriptura duas figuras;· huma grande como A, 
B , C, D, E, &c. e outra pequena como a , b , c, 
d, e, &c. he practica conforme nao metter nunca 
Letra grande no meio das palavras, e pol·a sempre 
no principif). 

I,0 Dos Frontispicios, dos Livros, dos Capitulas, 
&c. e da primeira palavra de qualquer oraçao depois 
de ponto final, ou simples, ou de Interrogaçao c de 
Exclamação: e bem assim no principio de qualquer 
verso, ou de qualquer discurso que se relata de ou· 
trem , ainda ~ue precedâo so dois pontos ; 

2. o Dos Nomes proprios, quer seja o de pessoas, 
como Alexandre, Cesar; quer de animaes, como Buce· 
phalo, quer de couzas, como Portugal, Brazil, &c. 

3·0 Dos nomes ainda communs, quando como ti
tulas de honra e de dignidade sao applicados a pes
soas particulares, como Papa, Bispo, Rei, Desem
hargndor; e bem assim quando sao nomes patrios e 
gentilicos : Os Portuguezes, os Menez.-es, ou fazem 
o objecto principal do discurso, como Philosophia, 
Rhetorica, PtJesia, Pintura, Lei, Decreto, Alva
rá, &c. 

RE-
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REG R A V. 

Todo! rom:cm mt qt~e, para reprumtar todas 
111 1rossas 10 'l.'or:.u oraes, mostradas 11a Taboa Cnp. 
I. dt~ Orthorpi11, t:o.r sirvamos so da.r chrco ·z:ogau 
a, c, i, o, u ; porém com a tlijferrnça dos Accm
to.r 'togac.r, com que se di.rtingrum, rodas as ·t:tzes 
que eJta tlisthu[íÍO for trues.raria pm·a L·umn pala
'Vra univoca se ulío couju1rdir rom outra, (Oii/O um 
el/es .re coufrmdiriiío Pára 7-'trlo com Para prepoJÍfÍÍO, 
Sé 11ome com Sê 7-'trbo e Se Co11jrmcçlio , A \'Ó fe
milrino com Avô ma.rculhro, e Am:írâo preteri(o com 
Am:uáó fi1turo. 

As nossas duas vozes Grandes Fechadas ê , ô 
nunca occorrem nas palavras sem nas mesmas vozes 
cahir o accenco agudo, e assim o seu mesmo accen
to ''ogal serve tambem de accento prosodico, como 
em Barrête , J'Jfôco. Porêm não succede ja o mesmo 
com as nossas rres vozes Grandes A berras á, é, 6, 
quando nas palavras se achao antes da Syllaba agu
da como em Vadio, Pregar, Sozitrho e outras mui
tas. Preoccupado o accento pela Syllaba aguda , ja 
com elle se nâo podem notar as vozes abertas, que 
o precedem. 

Havendo porêm necessidade de distinguir com 
isto duas palavras equivocas como Prégar { prredica
re), e Pugar ( figcrc): seria bom para estes casos 
tornar a introduzir o ~ d_?brado de que usa para os 
mesmos casos o nosso Joao de Barros, ou dobrar a 
\'ogal , escrevendo Vaadío , Prégar, ou Preegar, 
Sosúrho. Pelo que pertence ás duas escripruras do ô 
Grande Fechado, figurando-o, ou com o accento cir
cumflexo por cima , ou com o u adiante deste modo 
tJtl : quando ellc he final, pode-se adoptar a primei
ra paril os nomes, escrevendo .Avô, e a scguod:a para 

K z os 
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os verbos , escrevendo Amott, Dou, Sou, l/ou, &c. 
e geralmente quando o au Latino se converte no au 
Porruguez, como OtlfO, Pouco, Ror~eo. 

REG R A VI. 

Para na escriptura distittguir as 'VOI::es, que. 
na pronu11ciafão são surdas e ambiguas, e saber 
se "havemos ile eJt·rever i ou e, o ou u : ou estas 
'VOZes ·z:em antes da Syllaba aguda, ou depois. Se 
-z-·em d' antes, não h a outro meio para as conhecer 
e determinar se não o de 'Variar com outra forma
fão, ou declina;ão a mesma pa-lavra de sorte que a 
'VOZ ambigua passe a ser h uma das grandes; e C1J

tão o seu som confuso .refará distincto para Je u
crever com 11 sua 'Vogal propria-. 

Assim, para eu saber com que Yogal hei de es
crever as primeiras vozes surdas. dos dois verbos Cear 
e Ciar, e dos. dois Suar e Suar; nao tenho mais 
do que pol-as no presente do Indicativo C!o, Cio~ 
Sôo, Stlo, e logo vejo a vogal com .que os devo es
crever· nas mais ronnas dos mesmos verbos. O mes
mo succede nos nomes._ As~im , por ex. : Asseado, 
Eojice sei que se hão de escrever deste modo; por .. 
que digo As.rêo, Fôfo, donde os primeiros se dirivâo. 

Se porém. as dietas vozes surdas vem depois da 
Syllaba aguda; a que s6a como i, deve-se escrever 
com e como Colme, Prudénte, Sángue, T émte; e a 
que s6a como u deve-se escrever com o como A11tÓ• 
nio, Mdrcor, .Aj]'écto, Amamos, Lemos , Ouvimos; 
e sendo duas a~ que sôao como u, a primeira deve-se 
escrever de ordinario com esta vogal , e a segunda com 
o-, como Continuo, .Auid11o, Ard11o. ·Nos Diphthon .. 
gm o uso mesmo nao tem feito escrupu:l.o em escre .. 
ver as subjunctiv~s surdas de hum mesmo Diphthon
go ja com e, ja com i em Bôi , Poes 1 e ja co.n:' o, 

Ja 
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ja com u , como Eu, Jo.1io, Tto. ~Ias da Orthogra .. 
phia destes Diphtongos f.1laremos logo. 

REG R A VII. 

Todos co1uordiío tnz qu~ ar IJOJ.ras duro "L'0:::2! 

}._Tasaes r/aras se pod~m escrever 011 simpleJ11Uit/e 
com O tiJ por cima dnte modo: :Í , f!, Í , Ó, Ú; Otl 
com M or1 N adiante: com a di.f/trt'llftz forem que 
.rmdo jimus, ou jica1rdo antu de B, I), M, sempr~ 
st devem ncrn.'er rom ~1, e enz tfldos o.r mais co.ros 
com N, como Sá, 011 Sâo, Santo, C:lmpa, Tenro, 
Tempo, Si ou Sim, Sinto, Simples, S6 ou Som, 

Sonda, Zombo, Ü ou Um, Atum, Tunda, Tumba. 

REG R A VIII. 

A rupeito dtz OrthcJraphia dos tJouos 10 Di
lhtho.•zgos ornes, 11e11huma ducrepancia ha pelo que 
pertence á e.rcriptura das sr1a! preposith·as, qual 
se •t:ê na Taboa do mesmo Cnp. III. da Orthoepia. 
I' do qru perlt'IJet ptJrém d das .runs sub jtmcth:as, 
IJIIt sempre são surda .r , póde hm:er du1. ida se se 
hão de e.rcrever com e ou com i em h:ms Dipht h:m· 
gos, e ~m o:~tros se com o o:1 com u. 

Todos porêm concordao que , escre,•endo-se as 
primeiras uniformemente com i deste modo: ai' ei ' 
éi, ói, ôi , ui , nenhum inconveniente ha nisto: e a 
respeito das segunda~ o uso concorde de todos l1e es· 
crevc:I-os com u estando no principio , ou meio do 
Yocabulo, c com o, sendo finaes deste modo : Páu
ta, Pá,, Ct!o, C!uta, Lêo, Ouvi~. O mesmo mo 
porêm , escrevendo o pronome Eu sempre com u, 
n:ío obstante vir do Latino Ego, v2ría nos posscs~ivos, 
escrevendo ja com o },fêo, Têo, Sêo, 5rgundo a Ana
logia Orthographic:a dos mais adjecth·os em :a ; ja 

com 
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com u ~fêu , Têu, Sêtt, apegando-se á origem e 
conforman~io-se com a escriptura do primitivo Eu. 
~em seguir constantemente qualquer destas duas Or· 
thogra phias, escreve bem. 

REG R A IX. 

Pelo que pertence d Orthographia dos noSJos 6 
Diphtho11gos Nas a e s; as escripturas são varias e 
desconformes, como se póde ver na mesma Ta boa. 
Porfm todos assentão não haver inconveniente algum 
em as suas prepositivas se escre·z:erem uniformemen
te, quer no singular, quer no plural dos nomes e dos 
'lJerbos com o til por cima. E pelo que pertence ds 
rz;ozes surdas e ambíguas que compõem as .ruas sub
Junctivas; nas que tem o som confuso de o ou u es
crever sempre o, assim âo, óo , e nas que .roão en
tre e, e i p~r e no Diphtbongo de óe e ée; e i nos 
de âi , el úi , deste modo : Mão, Mãos, Bõo, Bõos, 
Põe , Pões, Lição, Lições, Bee, Bee.r, J.11ãi, Mãis, 
Rui, Ruis; escripturas as mais auctorizadM pelo 
uso de nossos antigos Escriptores. 

Todos pelo contrario assentao haver nas mais 
escripturas estes tres grandes inconvenientes, a saber: 

I.0 O de equivocar a escriptura dos Diphthon
gos Nasaes com a das Nasaes simples, e por con
sequencia as palavras, que nada tem de equivoco na 
pronuncia çâo , escrevendo por ex. : Irmão como Ir
mam, Bõo com a pronunciaçâo da Extremadura -como 
Bom com a do Minho, e Bendizer como Benzét·. 

2. o A de p6r nos pluraes dos Nomes o N , signal 
de Nasalidade, fóra do seu lugar, depois do Diph
thongo , quando , como o Til, devia cahir sobre a 
prepositiva do mesmo, escrevendo deste modo Saons 
em lugar de Sãos, Bons em lugar de Bõos, Tos
toen.r em lugar de Tostões, Refens em lugar de ... ~e-

fees, 
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de{, Caens em lugar de Ciíu, c Rrli11s em lur,ar 
ées JWis. 

3·0 O de furtar a alguns Diphthongos a sua sub
juncriva com escrever com huma vogal w Pam, l!om, 
Bem, que val o mesmo que Pii, Bõ, Be, em lugar 
de duas Piío, Blfo, Bét, &·c. 

REG R A X. 

Ne11huma Orthographia dobra 11a1 pala11ras ar 
quatro co11.roa111es V , Z , J , X 1Je11l tão potiL o as 
cinco prolafÕes CH, LH, NH, GU, QU . .As mais, 
fórtl estas IIUIJCa se doórtio, .re niío t11tre ·z:ognu, 
como o R quando he forte e aspcro e.rcreT:mtlo Cat·
ro, Carregar com dois RR, porque está mire vo
gae.r; ~pelo co11trari~ Abalroar, Honra, Gmro com. 
hum so R, porque 11t1o Je acha mtre 't'ogae.r. 

REG R A XI. 

Como, para figurar cada hrmza das r.o.r.ras dua.r 
consot1ancias Guuurae.r, temos dois carnctt ru I it
terae.r, hzmz simples G, C, dos qruus nos .rtr·-;:imo.r 
como Guttttrae.r .ro a11te.r de a , o, u; e fitllro com
posto como GU, QU, dos quae.r tlsamo.r .ro a1Jte.r de 
e, e i : todas as Orthographias com:em 11e.rre uso. 

Porêm todas tambem deverião na escriptura f.1· 
:zer distincção do U q_uando hc mudo, como o hc em 
Quatorze , Gruto, J.2!toto, QJtita, e quando o não 
hc , mas sim vogal , como em Qyal, C11arda, 
Equestre, Q!tilzquage.rima, &c. E para tirar toda 
a equivocaçâo bom seria introduzir na nossa Ortho· 
~raphia o signal da Dicrcse chamado Tt·rma pelos 
Francczes, que s:io dois pontos horisomaes wbrc: o O 
quando tem valor, c fazer o mesmo no concurm das 
duas vogaes, quando fazem Dipluhongo; c quando 

ll:ÍO ~ 
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nao, nsando do mesmo signal na primeira vogal , 
quando nâo f.1Z Diphthongo, como em Rio ( Flu· 
vins) c nâo, quando o fâz, como em Rio ( Risit ). 
O que se deverá practicar sempre que o accento agu
do esteja na primeira vogal. Estando porêm na se
gunda o mesmo accento rira toda a duvida como em 
Caia Cala, Teu Tezído, Môio Moldo, Latida Alazí
de, Rtt~ Rttitta, &c. 

REG R A XII. 

Para partir as palavras pelas Syllahas, e 1:ão 
partir mmca estas; póde servir de Regt·a geral na 
Ortho,f{raphia Portugueza o seguinte: Ou a palavra 
se parte entre vogaes, ou entre vogal e consoan.te, ou 
~ntre consoantes. 

Se se parte entre vogaes , huma deve ficar no 
fim da regra e outra vir para o principio da regra 
seguinte, excepto havendo Diphthongo , ou Synere
:se ; porque então huma couza e outra deve ficar in· 
teira no fim da regra, ou vir inteira para .o principio 
da outra. Assim partiremos Leal, Jota, Luar, Joei· 
r a, Qualidade deste modo : Le-al, Joi-a, Lu-ar, 
Jo-eira, Q!ta-lidadc. 

Se a palavra se houver de partir entre vogal, e 
h uma consoante; a vogal ficará no fim da regra, e a 
consoante, não sendo final, passará para a regra se
guinte para fazer Syllaba com a voz, que se lhe se
guir, deste modo : A-mi·go , A-mi-za-de. 

Se a palavra se houver de partir entre muitas 
consoantes continuadas de differente especie, e a pri
meira dellas for lmma destas sete B , D, L, R, S , 
e tambem M, N, não tendo vogal diante·; por es
ta mesma se dividirá, ficando no fim da regra, e 
trazendo as mais para o principio da regra seguinte, 
como pertencentes á voz immediata , deste modo : 

Ok-
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Ob-rigar, AL-solrlto, / d-mittit'o, (ou-rtantt, 0-m
[rthn:der, .AI-tm·, Ar-ma, As-tro, lmlt-nmi::.ar, 
0-umipotmtt. Em Obra ha ~yncopc de Lttra. (< pe
ra). Por isso o B vai rara a \Ogal ~cguintc con o em 
0-}'trafiio. Se as conwantcs sjo da mt·sn a c~pccit·; 
huma hc:a no fim da reera, c a outra rassa para o 
principio da outrJ. 

Esta r~gra não rem se não hu~a excerção, que 
he nos \'OCabu)os compostos de duas OU mais rala
vras, nos quacs, como se devem rarlir so pelas jun· 
eras dos membros de sua composiç5o, ás nzes succc
de pertencer o S ao seguinte membro, e n5o ao an
recedenre, como: em De-struir, Re-stituir, Re-star, 
Pre-star, Pre-screur, De-umdtr, ln-sculpir, G!J
JCtlrun· , Con-spirar , Rt-spoudrr, Re-splrnduer, 
A-spergir, (:;"·c. Mas isto acontece em mui poucas 
palavras , c em todas as mais a excepçâo mesma en
tra na Regra geral da sua divisao. Taes ~ão as re
gras communs a todos os Sysremas de OrthoJ.nphia. 
Passemos ja ás que sao proprias a cada hum ddles. 

L 
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C A P I T U L O li. 

Regras proprias da Orthographia Etymologica.., 
e U..rual. 

REGRA UNICA GEttAL. 

TO da a palavra Portugueza, que for dirivada ou 
da Lingua Grega, .ou da Latina, deve conservar 
·na e:rcriptura or caracteres da sua origem, que 
se poderem representar pelos do ttosso .Aiphabeto, 
~ forem compativeis com a nossa pronunciafão. 
Mas o u1o faz nesta regra todas as excepfÕes, 
IJ'IIe q·uer. 

DEMOSTRAGÀO. 

Os Cáract.eres proprios da Lingua Grega , qne 
nâo etlltrão no nôsso Alphabeto Nacional , mas que 
se podem substituir •COm as :nossas Letras, 'São sete., 
a saber: dois simples que sao o. Kappa e o Yp.rilon; 
quatro aspirados, a saber o Théta, o Phi, o Rho, e 
o Chi, e hum duples que he o Psi; porque o X he 
commum á Lingua Latina. 

Os proprios desta com o valor, que lhes deo a 
pronunciaçao corrupta da inferior idade, sao outros 
sete, a saber: o H sem valor algum de aspiraçao; 
o duples X, valendo ja por CS como entre os Gre
gos e Latinos, ja por IS no uso da nossa pronuncia· 
çao; o C sem cedilha, valendo por S antes de e, e 
i; o mesmo Ç com cedilha valendo tambem por S, 
mas so antes Je a, o, u; o G valendo por J ames de 
e, e i; o S entre vogaes, valendo por Z ; e em fim 
as 12 consoantes dobradas entre os Latinos com o 
valor de simples entre nós, quaes sao BB, CC, DD, 
F.F; GG, LL, MM, NN, PP, RR, SS, TT. 

Dis· 
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Disse na Rcgu : Q}tt J' jlrJdtrtm rtprrrenta,. 

fdos tlll'llcltrrs (o nti/JO Alf habttu: porqm: algum:ts 
n~o se pCldcnl; ou por nlío termos nclle letra propria 
para isto, como o K antes de c, e i, que ~ub$tÍtuimos 
com :a Probi):ÍO Latina QU : ou por termos ja prece· 
cupado para alguma das nossas consonancias proprias 
as Letra~ que compctirião ás Gregas c Latinas, como 
o CH , que servindo-nos p:tra figurar a nossa chiante 
muda , ,·omo em Chd , ja a n3o podemos empregar 
sem equivoco em .Archiíjo, .Arcbiruto, &c. 

Disse mais: E forrm compnr h ri .r com a nosra 
prommriaçõo : porque nada rodia mo~trnr n:elhor a 
origem c gcnio das p:tla,·ras Gregas e L:Jtinas do que 
as cornhinaçcícs particulares, que C$tCs dois povos fi
zerâo, a~sim d:tt: vogaes como das consoantes, para 
a pronunciaçâo c Orrhographi:ã das suas Iinguas, corno 
por exemplo os Diphthongos Gregos e La ri nos re, re 
c as terminaçlies PS, BS , CS, e outras; as quaes 
romtudo repugnão ao mechanismo dos nossos orgaos, 
e por i~o ou ns omittimos nas palavras dirivadas, 
ou as mudamos em outras ao no~so modo. 

Isto supposto, a .llpplicaçio da Regra geral ás 
Orthographias proprias da Lingua Grega e da Lati· 
na nas palavras, 1uc das mesmas diriv:imos, e ahe .. 
raçlSes, qu~ o uso hes deo, farão a matcria dos dois 
§§ seguintes. 

§. I. 

Da Escripwra dos .rete CaracureJ Gregos K , Y, 
TH, PH, RH, CH, PS. 

Posro que o Knrpa Grego entrasse no nosm Abc
cedario antigo , c aindn mbsiHa no Typograhico ; 
ju~tamente foi em fim desterrado dclle. Porque o H'tt 

som guttural se representa muito bem com a rossa 
consoante C antes de a , o, u, c com a prolaçâo QU 

L 2. an-
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antes ~e e , e i , escrevendo n6s Ca/endario, Q!tyrio.r, 
e não ja Kale1tda1·io, Kyrios. 

Usamos do Yp.rilon so nas palavras de origem 
Grega , que são menos trilhadas do Povo, como lly
perbole, Lyra. Nas que porêm tem passado ao uso 
vulgar, o mesmo uso disfarça ja o servirmos-nos do i 
pelo y, e escrever por exemplo Giro, Pigmeo, Ja· 
chttho, Labirintho, Abismo, Crisol, Piramide, Ri· 
ma, Martir, Sindicar, Jeronimo, Hippolito, &c. 
He porêm abuso empregar o Y em palavras, que o 
nao tem na sua origem, como Ley, Rey, Moyo, 
Comboy, &c. 

O TH aspirado, ainda que o nâo seja por n6s, 
conserva-se na escripura das pala nas, que o tem na 
Lingua Grega, como Antipathia, Orthodoxo, Timo
theo, Thesouro, Theatro , Thuribolo, Throno, Theo
logia, Mathematica ~ &c. Comtudo nao se repara que 
alguns escrevâo Asma, Catarina, CantarfJ, Citara , 
Cato/i co, Tio, que na sua origem tem o th aspirado. 
Escrever Thetído, Contheúdo he contra a Etymologia. 

Das consoantes Gregas aspiradas , a que o uso 
está -mais propenso a largar da nossa Orthographia 
11e o PH, que elle sem rebuço ja escreve com F em 
Filo.rofia, Fy.rica, Mctafy.rica, Profeta, Triumfo, e 
podia escrever da mesma maneira Antiphona, Apho
ri.rmo, Blasphemo, Phantasma, Philippe, Camphora, 
Diphthongo, Phebo, Phae tonte, Alphabeto, &c. O 
RH aspirado he mais raro nas palavras Gregas, e 
muito mais nas poucas , que com elle passárâo ao 
Portuguez, como Rhetorica e não Rethorica, como 
alguns escrevem , Rheumatismo, Cat arrho, que ja 
muitos escrevem Reumatismo, Catarro. 

Não usamos ja de, CH aspirado pelas razões., 
que apontei no principio do Cap~tulo. Em lugar delle 
pomos C simples ames de a , escrevendo Arcanjo, 
Monarca; e QU antes de i, escrevendo .1/.rquitecto t 

Mo4 
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/lfoRnrquia, c n:ío Arcbmljo, .L'io11archa. Arcbituto; 
iHDJJnrtbia, como :~ntes se cscrc"ia. O mc~mo uso 
rem ja adoç:.do a pror.unciação do PS Grego, uran
do-lhe o P, c e~crevendo w com S as palavras de 
Origem Grega , que assim principilio, de~te modo : 
Salmo, SaJurio em lugar de P salmo, P snlt~rro. 

§. li. 

Da ucriptura tloJ J'ti.r cnrncuru I atino.r 11, X, 
C, Ç , G, S, e das Luras dohradas. 

Ainda que o H nâo tenha valor algum entre 
nós fóra talvez das Interjeiçóes , comtudo deve·5C 
conservar na escriptura das palavras, dirivadas do 
Latim para mostrarem a sua origem e com ella sua 
significação primitiva. Pelo que devemos escrever com 
clle Hnhil, Habitar, Habito, Haver, Herdar, 
HiJtoria, Hombro, Ho11esto, Honra, Horror, Rol
pede, Homem, Humor, Hora , e outro:, ~emelhantef. 

Porlm nâo havendo H nas pala\'ras Latinas 
Um11, E.rt, Cadere, Salire, Iói, e sendo puramen
te Portuguezas Baía, Barl ; não sei a razão, porque 
se escrevem com elle deste modo : llrmz, Iié, Cahir, 
Sahir, Ahi , Bahia, Bahtí. Nas Interjeiç6es ah! 
oh! hr1i! ha a razão de ~ercm estas vozes naturalmen· 
te aspiradas; para o <]UC he muito proprio o H. 

O X rem no uso da nossa Onhographia tres si
gni ficaçócs. Elle serve de consoa ntc Portugueza para 
figurar o som Mourisco da Chiante Semivo~"~'al bran
da nas palavras de origem Arabe, como 

0
Xacoco, 

Xadrez., X ore/, Xergiío, e por imitaçiío na~ de ou
tra origem, como Fró.,·o, Cô.Yo, Bdxo, Pni.,·iío, &c. 
Mas desta e da Chiantc muda fone CH teremos oc
casiao de falar mais largamente no Capitulo seguinte. 

A segunda significa~ão , ou valor do X l1e o 
mes-
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mesmo da duples Latina CS, qual algumas pessoas 
polidas lhe dâo nas palavras l-luxo, Refluxo, H:Jear • 
e Sexo, que pronunciáo á Larina Fl«cso, Re.ftucso 1 
Ficsar, e Secso. 

M1s, como esta combinarão de CS não he mui· 
to do genio da nossa Lingua ; esta a l.OStuma adoçar, 
mudando o C em I quasi sempre qUI! o X he prece
dido de E, e o S em Z, de. sorte que lhe vem a dar 
o valor de lZ pronunciando Exactidão , Exordio, 
Exequias, como se estivesse escripto Eiz-actidam, 
Eiz..ordio, Eiz.equia.r, quando se lhe segue vogal ; e 
')Uando não, da-lhe o valor de IS , como em Sexto, 
E:cplico, Exceder, que pronunciamc.s, como SeiJto, 
'Ei.rplico, Eisceder. E este he o terceiro uso que fa• 
zemos do X. Ainda que quando ellt! he final , se pro· 
nuncia como S; comrudo, para conset·var a origem 
Latina , se costuma escrever com o mesmo X nas pa
lavras, que não tem a ultima aguda, como em Feli:JC 
nome propri~, Simplcx, Dttplex, Index, .Appen(lix, 
e poucos ma1s. 

Huma das maiores difficuldades, que tem a Or
thographia da dirivaçáo, he a do C sem cedilha an• 
tes das vogaes e, e i , e a do Ç com ella antes de 
a, o, u. Porque tendo ambas o mesma- valor que o 
simples S ; não se póde saber senão pela origem La
tina , quando havemos de usar de S , e quando de C 
simples, ou cedilhado. Assim so pelo Latim Sine, 
Centum, Cera, Sum, Ced1, Sericum, Cilicium, Si
gil/um, h é que podemos escrever cerro as nossas pa
lavras dirivadas Sem preposiçao, c Cem numero, Ce
ra nome , e Será verbo, Ceda verbo, e Seda nome, 
Cilicio, Se tio. Da mesma sorte não escrevemos /lc
!ão, Lição, Solução ;om Ç cedilhado, e Cowver s~o, 
Expulsão, ~ummerJao com hum S , e Oppre.rsao, 
SulJmi.rsáo, e Remissão com dois, senâo porque as 
primeiras palavras Latinas Actio,. Lectio, Sol«tio se 

CS· 
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e!crcvem com Tl n:l penultima; as ftgundas Ccm:tr
JitJ, El.pulsio, S!lb~tll'r.rio com hum S so; e as ul .. 
timas 0P' rusio, Submiuio, e Rmtiuio com dois. 

Se :tl TlJJll:t rt'gra ~c ~ óde dar p:tra isto h c: 
I. o Q :e, quanto ao C sem cedilha antes de e, e i, 

se ~I! ha, · escrever com c..llc, ou com S, so se póde 
determin .• 1·, combinando a~ nossas palavras dinvadas 
com :ts Latina c:, donde se iriv:ír:io. Sendo porêm as 
nossas pur.lmCntC Portuguez:as. como sâo Srifar, se .. 
'fJar, Siumr, Serzir, Sisco, Srdwho, Stdula, J'tlga, 
Sig11110, St/(lda, Si ma, h e bem excuzado cscrevel-as 
com C, como muitos fazem. 

1. o Qye, quanto ao C antes de a, o, u ; .nunca 
se de,·e pôr no principio da palavra; e que aquelles 
9?e escrevem Çtrfirn, Çmifolzioa , Ç11jar, Çopato, 
f..tafra , Çamarr11, Çanifa , Çarça, Ç'ord11, Çorfa, 
Ç'otea, Çumo, Ç11rríada, não ttm pam nem a dinva
çâo, nem :1 raz:ío: Qyc no meio, ou no fim da pa· 
lavra se costuma pôr o mesmo Ç em lugar de S quasi 
em todos os nomes 6ubstantivos acabados em a;o, 
Iça, iço, oça, tifO, c em aço, Iço, iço, Ôf.O, tifO, 
como: .Amraço, Cobero, CIJrtifo, Carrofa, EuA· 
rnmufa, Brafo, Aderefo, Frilifo, PestD{IJ, Rebtt
{D ; e em os que tendo no Laum .a penultima em 
TI , acabao o o Portuguê-L em ão, ia , ifJ, c:omo : 
Ora filo, Prud"'tJcia, Obrtflliâo. 

A mesma difficl1ldade ha .a respeiro do G e J, 
que sendo a mesma consonancia, e tendo o mesmo va
lor arues de e, e i ; nlio se ~abe qual das duas con• 
soantes se 11ade pôr. Mas, como nas palavras Por .. 
ruguezas nunca se pllc J consoante antes de i vogal : 
a duvida entre o G , e J he .fO con1 o t; e como .ns 
-palavras que principiâo por Je sâo so Jejum, Jerar,. 
'J..'!ia, (e seus dirivados,) Jeroglyphüo, Jr11olim, 
Jtllti/4, Jmtar, Jeropiga, todas .as mais não po
dem principiar sen:ío por Gc. 

E 
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E pelo que pertence ao meio das palavras, to• 
das as palavras dirivadas do verbo Latino Jacio rem 
no Porruguez J antes de e, como Adjectivo, Conjcctu~ 
t·ar, Objectar, Projectar, Rejeitar, Sujeitar, &c. 
com seus dirivados Ab jecçlio, Ob jecto, Sujeito, &c. 
E pelo que pertence ao fim , os verbos em Jar con .. 
servao sempre o J em todas as suas fórmas, e os ver~ 
bos em Gêr, Gir mudáo o G em J , todas as vezes 
que na sua conjuga~âo o G fica antes de a ou o. Nas 
palavras puramente Portuguezas deve-se usar sempre 
de J e nâo de G, e escrever Jeito, Jerselim, Jeira, 
e nao Geito, Gerselim, Geit·a. 

~anto ao S , para se saber quando nas pala
vras dirivadas do Latim se hade pôr S so, ou dois 
SS, ou Ç com cedilha; a regra mais geral, que para 
isto se póde dar, ainda que sujeita a muitas exce
pçóes, h e: que todas as vezes que o som desra letra 
nao estiver entre vogaes, ou estando entre ellas se 
.pronunciar como Z ; empreguemos sempre o S sim
.ples : e se se pronunciar como S entre as mesmas 
vogaes , nao tendo a palavra Latina TI , ou C na 
penultima , usemos do SS dobrado , e tendo-o , use• 
mos do Q com cedilha. 

Conforme á primeira parte desta regra escreve· 
mos com hum S so Falso , Absolver, Conselho , 
Manso, Conseguir , Conservar, Dispen.rar, Verso, 
Corso, &c. e bem assim Caso, Causa, Visivel, 
Rosa , Musa , Formoso , GostDso, &c. Conforme 
á segunda parte da regra escrevemos Aniassar, Cas
sar, Cessar, Fossar, P.a.rsar , Pos.rivel, Possuir, 
Tussir, Disse, Dissesse, e todas as mais fórmas dos 
verbos em asse, esse, e isse. E conforme á terceira 
escrevemos Spaço, Negocio, Graça, Erudencia, Ora
fão, Faço, &c. 

Isto pelo que pertence ás palavras dirivadas do 
Latim : que quanto ás puramente Portuguezas, estas 

se-
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Cjll3 ndo C. c l:uwa , ou C'utr:a wrte ~o:!o n:t rronunc' a
são, CC'n:o Ctr.ra ( Vl'll:ltiO)' (in::.a ( c!on·us) Era::n, 
/;rasa (medida) l'rt::.rtlle. l'l'tUirtit·, A.rndo, Da11· 
.ra, 6"r. O e!cr,vcr com Z as Fnacs agudas do Sin· 
guiar , cc n·o : l·dz., 1 fz., Fiz., ( apdz, Caprí::. , 
Ftlrz., Rrtrdz. c: outras H'n:clhantes pela razâo da 
maior facilidade na formação dos pluraes dos norr.cs , 
he dc~amparar a regra da dirh·a~ão Fcr huma raz:io 
frívola. Ncnl uma de~ras palavras tem no Latim Z no 
f.m, ma~ ou X, ou S, ou T. O S final, ficam~o nos 
r,luracs destes nomes entre "ogacs, pronuncia-se con~o 
Z st·cunc:!o a analcgia Larma. As vogaes finacs ac. 
ccnwadas ficáo sendo signal proprio para mostrar a 
~ua agudeza; c hn muitas palavras de semelhantes fi. 
naes agudos , que nem por isso escrevemos com Z, 
como Pé r, Db , Sés, Três, l"e'.r, .Afds, .AI id.r. Se
ria por tanro mais cohcrente o escrever Fd.r, Fb, 
Fl.r, Capá .r, CnplÍ.r, Fdl.r, Rttrd.r. 

Resta falar das Consoantes dobradas nas pala
,.r~s Porruguezas dirivadas das Latinas, que as tem. 
Os Latinos dobr'lvao-nas ; porque as pronunciavão 
ambas; e h uma prova disto era ficar a vogal antece
dente c:empre longa por posição. Nós porêm pronun
ciamol-as como se fosse huma so. Comtudo , para 
conservar este vestígio da etymologia Latina, querem 
os apaixonados della que assim se escrevão. 

Pela pronunciaçâo pois nâo podemos saber quan
do havemos de dobr2r as consoantes, excepto o R quan
do he brando e quando forte, c o S quando se pro
nuncia como Z, e quando como C. Porque no primei
ro caso usamos no meio das palavras da consoante 
simples, c no segundo da mc!=ma dobrada. As mais 
ou se escrev5o sos ou dobradas , pronunciâo-se do 
mesmo modo. Assim não póde ha\'er regra alguma 
segura, que nos dirija ncsra escriptura , se nâo a Or-

b1 tho· 
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thographia Latina principalmente nas Syllabas medias 
das palavras. 

Para as do principio p6de dar algum soccorro a 
observaçâo das prcpos1ç6es compositi v as ad, co;J, in, 
ob, e sub, pelas quaes começao infinitas palavras com~ 
p-osras; que dirivámos do Latim. Como de ordinario 
a consoante ultima destas preposiçóes se muda na· 
quella, porque começa a palavra , a que serve de com
posição; o D da preposição AD ja se muda em C 
antes de outro, ja em F, G, L, P, como Acceitar, 
Affecto, Aggravo, .A/legar, .Applicar: o N das pre
posiçóes con, e in se muda em M antes de outro, 
como Commodo, Immovel: e o B das preposiçóes ob , 
-sr1b, em P antes de outro, como Opportrmo, Sup~ 
posto. 

Tambem toda :t palavra, que principia por DI, 
E, O, e SU seguindo-se-lhe immediatamente F, do
bra esta consoante v. gr. Dijferir, Effeituar, 0./fcn· 
der , Suffocar, Difficil, Effii:az, 0./]icio, Sujfragio. 
Mas estas mesmas observaçóes de pouca utilidade 
podem servit aos que não tem hum bom conhecimen
to da Lingua Latina. Para estes e para o povo illit· 
terato so a boa pronunciação da propria Lingua he 
que lhes p6de ensinar as Letras , com que o hiio de 
escrever, como se verá no Capitulo seguinte. 

Entretanto hum mui justo e razoado meio de 
conciliar os dois systernas oppostos da Orthographia 
Erymologica com o da Pronunciação, seda escrever 
as palavras Gregas e Latinas com as Letras das suas 
origens, em quanto .eJ}as sâo so do uso dos Sal]ios e 
nao rem passado ao do povo ;.. e com as do nosso 
Alfabeto e pronunciaçâo , huma vez que passao ao 
uso vulgar , como tem passado as de Filosofia, FiJ'i
ca, MetajiJita, },fatematica, Teologia, &c. 

CA· 
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C A P I T U L O III. 

Regras proprias da Orthograpbia da Pro
mmâafão. 

REGRA UNICA. GERAL. 

QUalquer palavra, qr1e u qurirll ucrtver, p•·D
nuncie-u primeiro hnn, e disti11guu/(Js todos (JS 
.rons, de que he composta, esus St uc1·n:áo pt'la 
muma Drdenl t'flnt os caracteru, que lhes com
prum 11o.r Abuedas·ios completos, e exaclos, que 
.fic,ío lan;ados 11o.r Capitulo.r I. e 11. dA Orthoepia, 
e no Cap. I. Regra 1. da Orthographia , e a pala
'l'ra •.r.tim ucripttl ficará sem erro de Orthogra• 
phill. 

Esta regra nao tem excepçao alguma. Pelo que 
n~o necessita senão de se demostrar, applicando-a a 
todos os sons da nossa Lingua , quer simples , como 
'Vozt.r e Co1JJ011.'lllâa.r, quer compostos, como Di
p_hthollgos e Syllata.r; o que passamos 3 fazer nos 
dois §§ seguintes, practicando ja a mesma Orthogra• 
phia da Pronunciaçlo, que nos mesmos ~e ensina. 

§. I . 

.Aplicasiío da Rtf{ra Ge,-a/ á.t Vo~ts, e Ditq;:gor 
da Língua Port11gueza. 

Esra aplicasâo d2 Regra ás Voz~ .r e Dito11go.r, 
tanto Oracs como Nazacs da Língua Portugueza , fi
ca ja feita no Cap. I. Das Rrgras Commrms a totiaJ 
•s Ort~rafi•.r, Regra V, VI, VII, Vlll, e IX, e 
por i~o é cscuzado repetil·a aqui. 

M::. A 
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A Ortograf.a uzual nao discorda em nada da 
OrtPgrafia da pronunsiasâo no que pertcnse á scritura 
das nosas u vozes Oraes, e das nosas 5 Nazacs ela· 
ras. Se á alguma discrepansia , é na eispresáo das 
nosas quatro vozes surdas, ou ambiguas, c na do ô 
Grande Fechado, que umas vezes se :;creve asim, ou· 
tras com ou. 

Os omens doutos tem na analogia das palavras 
dirivadas do Latim com as Latinas, dados, pelos 
quaes determinao fasilrnente a escolha da vogal sur
da, que ão de preferir , e a que ão de rejeitar. Os 
gue nao são Letrados stâo privados deste socorro. 
Podem pois seguir as saidas, que ll1es demos na Re
gra VI. Cap. I. 

Mas f:e asim mesmo ficarem ainda indcsizos so· 
bre se ão de uzar de e ou i, e de o ou u; qualquer 
das duas vogaes que eles escol hão, terão desculpa na 
mesma imposibilidade, onde se achao para escolher 
melhor. Pelo menos o screver o som do ô Grande 
Fechado, ou asim ou com ou, é couza indiferente para 
o ouvido, que nâo sente diferensa alguma , quer se 
screva Louvár, quer Lôvm·. {hlando porêm ao ô se 
se.gue alguma das liquidas L, R, S como taes, é me
lhor uzar do ô do que do ou , e screver Louvdr, Sdl
do, GôJto do que Louvour, Sou/do, Gousto. 

As vozes Nazaes claras screvem-se como fica dito 
na Regra VII. do Cap. I. Q!Jamo ás Nazaes surdas, 
para mostrar a sua N azalidade, e ao mesmo tempo 
indicar que sobre elas cai o asento predominante , 
será bom asentoal-as sempre com o Ti/, deste modo: 
ámo, áno, sánha, péna, lenha, sõma, JÕnho. 

Nas Regras comuns VIII e IX do mesmo Ca
pitulo J. ensiná mos qual era a genuína Ortografia 
dos nosos Ditongo3 , tanto Oraes , como Nazaes, 
quanto ás suas prepozitivas ; e a variedade , que o 
uzo punha na scritura das subjuntivas de uns e ou• 

tros, 
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tros, por das serem tod:ts vozes ~urdas, e ~rrbiguas 7 

cujo som confuzo se n!lo póde hcm dc:rernunar. Mas 
esra mesma inscrll'Z:t c v:.ricdadc autoriza a~ás a 
Orrografia da pronunsia~:to plra uzar, corno <Jllizrr 
ou do ~, ou do i nos Dirongm , <JUC tomão uma 
dcsras \'Ogaes; do o , ou do 1 nos ourros , a que eHas 
servem de subjunti,·as, c sc1cver ai ou at, au ou 
do , éo ou éu 1 êo ou lu , ro ou ifl , ot ou oi 1 e 
bem nsim ãi ou ii~ , áo ou iíu, ét ou [j, &t ou 
õi. Para vuiar porêm as \'OJ,:tes 1: melhor não sere
ver os Ditongos com duas da me~ma figura , mas 
de diferente , como por eiscmplo : éi, tt, tíi, éi, 
iíi , e não com e. Mas quem quizer conformar-se 
mais com o uzo, p6Jc seguir o temperamento, que 
propuzemos nas diras Regras. 

§. u . 
.AplicaJiío da R~gra G~ral ás Co1J.roa1r1u, t Si

/abas Portuguezas. 

As Con~oantes , que mais embaraso cauzao na 
Orrografia por cisprimirem uma mesma consonan
sia , sc:ndo dtfcrenrcs cararcrcs do mesmo wm , sao 
as quatro Guturac~; duas brandas G, GU , e duas 
fortes C, QU; as tres Sibilantes brandas SS, C, Ç; 
as duas Sibilantes fones Z, e S entre \'ogaes; as duas 
Chiantes fortes J e G ; e as duas Chiamcs , branda 
e forte X , e CH. Como estas Consoantes nas suas 
re~pctivas clases se pronunsião do mesmo modo, mal 
se póde sab~r pda pronunsiasâo qual delas a\·cn:os 
de tomar, e qual deixar para screver ~erro. 

Porêm esta imerteza pôde embara~ar mais aos 
que seguem a dirivasâo, como unica regra da Orto
grafia , do que áqudcs <JUe tomão a pronunsias.1o 
atual lia Língua viva como a unica segura guia da 
fiua scriptura. P01s que os carateres nâo forão im·enr~-

dos 
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dos se ·nao para reprezentarem os sons; e quando pa· 
ra cada um se destinou sua Letra propria, quem uza 
dela cumpre com o fim da scritura, c não deve ser 
taxado de imperito por nlío uzar para o mesmo som 
tambem de outras, que depois ou a ignoransia, ou o 
capricho acresentárâo. 

Em conformidade desta Regra uzar-se·á das 
Guturaes simples G, C, todas as vezes que stiverem 
antes das vogaes a , o~ u , ou antes de qualquer das 
duas liquidas L, R , ainda que se si gao outras vogaes, 
corno Galo , Gola, Gula , Calo, Cola, Cume, Gle
luz , Grelha , Clima , Crime ; e das Guturaes Com• 
postas GU, QU, todas as vezes que stiverem antes 
ilas vogaes e e i , como Guêto , Guia, Queda , 
Quita , com a diferensa porêm , que ouvmdo-se o 
som de u entre a Consoante e Vogal seguinte, como 
em Gúdrda , Güéla , Qüdl, Eqúéstre , Gttilhérme , 
Qüinquagesima, se notará o ü com dois pontos por 
sim a. 

As tres Sibilantes brandas, a saber, os dois SS 
entre vogaes, o C sem sedilha antes de e e i, e o Ç 
com sedilh~ ficarão desterrados para sempre da Or:.. 
tografia da Pronunciasao, como Letras inuteis, equi· 
vocas, e embarasozas para quem quer sc1·ever serro, 
e nâo sabe o Latim. Todas elas serâo substituídas 
pela nosa consoante S , ou o seu som se ousa an
tes de qualquer das vogaes , ou no meio delas sere
vendo-se : Serto , Asêrto , Sino , Asino , Corasão , 
./lsougue, Sumo em lugar de Cérto , Adrto, Citto, 
Assiguo, Acougue, Çumo. Os que sabem Latim po• 
dem fazer degráo para esta scritura, uzando sem• 
pr-e do Q sedilhado , que é um verdadeiro S , e 
Sigma Grego , em lugar do C sem sedilha , como : 
Çerzo, Çino, Çuma, Ortografia uzual de Joao de 
Barros. As palavras, que prinsipião, ou tem no meio 
SC, como Sriencia, Scena, Nascer, poder.-se-ão sere. 

ver 
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T~r com hum S so deste mC'do : Siensia , Sma , 
J.Yasrr: c do ml·smo modo as ~ue t'm t Gutural nn· 
tes do S, como Acç,1o, Rej/el.·ao screvcndo-sc ..flJ,io, 
RrjltsáiJ. 

Com i!to que acabamos de dizer ja n:ío fica con• 
fundido o uzo do noso Z com o Z Latino, que os 
Rom:mos, por n5o terem esta letra , cisprimiiío com 
o ~implcs S entre as vogaes. Os sons do Z e S ficâo 
distintos , uzando nÓ!l daqude todns as vezlt: que 
de 50ar na pronunsias:ío, c dr~tc em lugar dos ~ois 
SS , c do Ç scdilhado c sem sedilha , c screvendo 
sem scrupulo algum : C'az:.ar, Caza, Pre:::o, sem 
perigo de se equivocarem com Casar, Casa, Preso, 
ainda que se não screvao como se costuma Cacar, 
Caça, Pruo: c hem asim Gostô::::o, Gloriôz.o, Trall
zito, &c. ·Por es:a Regra o mesmo S liquido, que 
sempre o é quando n:ío tem vogal diante, como em 
Ei.rcdmte , lJe.rmrdido , De.rt011ftrtado , pa!>ará a 
screver-se , como sôa , com Z , logo que se lhe seguir 
vogal ; deste modo : Eizemplo , Dezamôr, De!:Oil• 
dar, Dezohedierzte, e asim constantemente nas mais 
palavras, onde seu som se ouvir. 

O G Latino, valendo como J antes de e e i, fi. 
ca tambem desterrado da Ortografia da Pronunsia
sao, como origem de mil insertezas, e dczasertos. To
das as vezes que se ouvir o som desta Con!ioante for· 
te, quer steja antes de n, o, tt, quer a mcs de ~, i, 
sempre se scre\·crá com a sua Consoante propria , qm: 
é o J, deste modo: Jt11te, 'Jiro, Jierta, Jmero, 
Jeito, Jerzelim, A-lajestnde , Alaji.rttrio, e asim 
as mais. Os que sabem a lingua Latina reconhescm 
fasilmente nesta mesma scritura a origem destas pa
la!ras , e nâo disputará() se J~ilo se deve scrcver 
as1m por vir de Jadtls, ou Gtito por se dirh·ar de 
Gutus; e se Jer::::.tlim se deve screver dcHe modo ou 
com G, huma vez que a palavra Latina Suamum n:io 
dcside a qucstao. A 



A duvida maior, ainda entre os que screvcm 
corno pronunciao, é sobre as duas Consoantes Portu· 
guezas X , e CH , que parescm ter o mesmo som na 
nosa pronunsias5o uzual. Digo: Portuguezas. Por .. 
que , ainda que a primeira é Latina , e a segunda 
Grega, ou equivalente a ela; nós lhes damos sjgnifi .. 
casóes mui diferentes, servindo-nos da· primeira, nao 
como duples por CS, mas como Chiante Semi vogal 
com hum som Mourisco ; e da segund,, , nâo como 
aspirada , mas como Chiante muda com o som de 
TCH á Italiana. 

Os que melhor falao a Língua Portugueza dis· 
tinguem na pronunsiasâo estas duas Conmantes, dando 
ao Xis hum Chio semivogal , que se deixa perseber 
ainda com o orgâo scasamente fechado, como em Xo· 
fre; e ao CH hum chio mudo , qce se não perscbe, 
se nâo no instante mesmo da dezinterseptasâo da voz, 
que o mesmo orgâo reprezava ; como em Cho-ve. ·o 
vulgo pelo contrario confunde ordinariamente estas 
duas Consoantes, pronunciando ambas como X. 

Porem como a genuina pronunsiasao do CH ain
da subsiste em parte, e não é justo que se perca do 
uzo da Lingua , e do noso Alfabeto; aponrarei as 
palavras, que tem X no prinsipio, e no meio; e co
nhesidas elas , todas as mais se screverâo com CH, 
onde se ouvir o mesmo som equivoco. 

As palavras Portuguezas, que prinsipiâo por X, 
sao poucas, e quazi todas de origem Arabe. Taes sao: 
Xaca, Xaque, Xacoco, Xadrês, Xalmas, Xara, 
Xarel, Xaretas '· Xerglio; Xerife, Xarópe, Xarort· 
co, Xira, Xiró, Xofre, Xué, e as dirivadas des
tas. Isro, pelo que pertense ao prinsipio. 

Par,l saber, quando no meio das palavras- ave· 
mos de uzar de X, c nâo de CH, serviráó estas duas 
observa~ócs. A r.a que, occorrendo o tal som depois 
de alguma vogal Nãzal, com an 1 en, &·c. ordinaria-

men .. 
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mente !C eis prime com X, CO OIO Ftz....:ara, r l:."(aUJII
(0, Enxaqurqur1, En."<ada , Em.aguiío, En:~arsra, 
1-.nx~rir, Em:rrtar , l:.tJ.Yojr~, En:A ovalhar, E11xu
gar, c dirivados. 

A 2.a ~e o mesmo suscde ordinariamente todas 
as vezes que o som das mesmas Consoantes vem 
imediatamente depois de Ditongo , como em Amei
xa , Bai."<o, Cai,.."·a , Queira , Drixar , Drlei.\o, 
Fai:'(a, Fri.w, Paixiio, Pei.r:r, Rrixa, Sri:'Co, Tai
xa , Troi.\'t7 , e dirivados. Além destas á mais . .11-
gumas , como Bt."<iga , Boca.t·im , Bruxa , Bul.·a , 
Buxo, Cartn:xo, Cóxn, Coxia, 2oxim, Côxo, Frou
xo, Graxa , Lixa, Lixo, 1\Jrxer, Puxar, Ró:-ca, 
Ro:'Ci11ol, Rôxo, 'Péxar, e dirivados. 

A fóra estas, todas as mais palavras, em que se 
ouvir o som do X, quer no prinsipio, quer no meio, 
e no fim se pronunsiara6 com o som do CH , e se 
screvera6 asim , como Cbacóta, Chegar, Cheirar , 
Chiar, Chorar, Chusma , Chumbo, Achar, Capri
char, Despachar, E1uhrr, Fechar, Inchar, A1a1J
char, Petrecho, Rinchar, Sachar, Tiluhar, e infi
nitas outras. 

Na Ortografia da Pronunsiasão nâo se cmpreg:~rá 
letra alguma, que nâo steja no Alfabeto N'asional 
do uzo , qual é o que propuzemos asima Cap. I. 
Regra I. Ficao por conscquensia eiscluidas dela rodas 
as vogaes, c con:õoantcs Gregas, asim simples, como 
duplises, e aspiradas, quaes ~ão o Ypsilon, o Knpa, 
c o Csi, Psi, Cl:i, Phi, Rho, c Theta. O H Lati
no, como aspirasâo, nâo entrará se nâo nas Intcrjei
sóes ; e so como parte de consoante terá lugar nas 
~rolas<Ses Portuguezas CH , . LH , NH. Isto é o que 
unhamos para dizer a rcspeno das letras. 

Pelo que perrensc ás Si la bas Portuguezas, e sua 
scritura ; todas as finacs, que na nosa Lingua tcrminão 
por consoante, acabâo sempre. por alguma das nosas 

N trcs 
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tres liquid:ts L, R, S. ~1alqucr outra consoant'e fi ... 
nal é stranha á nosa Língua, como Jocob, .Abimelech, 
JJ.fagog, David, Nazareth, &c. So duas palavras 
nosas acabao em N, que 5ao Imm1 e Cat1011. As que 
o uzo costuma screver ·no fim com X, ou Z, como 
IndtJI.', Apmdix, e as finaes agudas em az, ez, iz, 
oz, ttz todas se devem screvcr com S, e a sento na 
vogal antesedenre. Veja-se asima Cap. li. §. II. 

As nosas Silabas complecsas são compostas de 
duas consoantes seguidas, e ao muito de tres, e mais 
não. Em rodas elas huma sempre é Fixa , a ou
tra , ou as outras sempre são Liquidas. {hlando a 
Silaba é composta de duas consoantes, a fixa &em
pre é alguma das liquidas L, ou R , como Flor , 
Cravo, e a liquida S sempre presede á fixa , de sorte 
que, sendo a Sílaba de tres consoantes , a fixa sem
pre vai no meio das duas como 8tado , Stradu, 
Ser avo. 

Todas as mais combinasóes de consoantes sâo 
stranhas ao noso orgao e pronunsiasao , como estas : 
PT, PS, CS, CT, GM, GN, MN v. gr. em Scri
pto, P salmo, A c são, .Acto, Augmento, Digno, Dam· 
no. O noso orgão bem mostra a violensia, que tem 
na eispresão destas Silabas. Pois na pronunsiasao cor
rente as costuma adosar, tirando-lhes uma das duas 
consoantes, e dizendo : Ser i to, Salmo, Asão, Ato, 
.Aumento , Dino , Dano. Se alguem asim as sere
ver, como as pronunsfa, creio não cometerá grande 
crime. A respeito da divizao das Silabas, e uzo das 
letras grandes na cabeseira das orasóes e das pala
vras, ja fica dito o que cumpria nas Regras comrnuns 
IV. e XII. Cap. I. para não ser nesesario repetil-o 
aqui. Pasemos á pontuasao, em que tornaremos a 
tomar a Ortografia do uzo. 

CA· 
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C A P I T U L O lV. 

Da Pontllfl{do. 

A Pontuaçao hc a Arte de na cscriptur3 distinguir 
com cenas notas as diflerentrs partes, c rncn bros da 
oração , e a mhordinaç5o de huns aos outros a fim 
de mostrar a quem lê as paus:1s menores e maiores, 
que deve f.TZcr, c o tom c inflcxao da voz, com que 
~s de\·e pronunciar. 

Daqui se ,.{: que ningucm poderá p~rcchcr bem~ 
e executar as rl"sras da pontuação sem te:r algum.as 
noçócs, ao menos l'uperfid:.es, das partes d;~ ora~ ao 
e de sua Synraxc c construcsão, que não da n~os aqui, 
por que pertencem :í Erymologia e Synraxc , de que 
tractaremos nos dois Li v r os seguintes, donde as pode· 
tão h:wer os que dellas necessitarem. 

Os Signacs recebidos no uso geral p:ua a pontua
çao slio: os Espaços em branco entre palavra, e pa· 
lavra; o Ponto, ou Simple.s (.) , ou de !111crroga· 
çiio ( ? ) , ou de Exrltnuoçiío ( ! ) , a rirgula ( , ) ; 
o Pomo e f/írgt1/a ( ; ) ; Dois Pomos (: ) ; a ParetJ
theu ( ....•. ) ; .:1. Risca tle U11i,ío (-) ; o Vi
ro~cellfo ( '); o Trt'ma ( •. ) ; o .Accmto Aftdo ( '); 
o .AccnJtO c,·ove ( \ ) ; e o .ilccmto Cir~rmy.e;~.:o ( ~ ) • 
O uso de todos c!:tes signaes na cscriptura bc o <.bje .. 
cto dos dois §§ seguintes. 

§. I. 
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§. I. 

Das Regras Geraes, e Particulares da Pon· 
tuaflio. 

REGRAS GERAES. 

I. 

Toda a parte da Oraçiio se deve distinguir t 
..reparar na escriptura com hum pequeno espafo em 
hranco entre cada h uma das palavras, como se vê 
aqui entre as palavras desta mesma Regra. 

li. 

Toda a Oração, que faz sentido perfeito, e 
grammaticalmente independente de outra, quer seja 
pequena, quer grande, quer conste dg huma sopro· 
po.rição, quer de muitas; tem hum ponto simples 
no fim: se he simplesmente enunciativo. O que aqui 
mesmo se vê. 

Se a Oraflio por!m niio a,f!irmar simplesmente,. 
mas perguntar alguma couza; tem ponto de lnter
rogafão, como: Q!lem fez o Ceo e 11 Terra? 

E se e/la não a_f!irmar, nem perguntar, mas 
exclamar, tem ponto de .Admiraçiio, como: Oh Ceo.r! 
Oh terra! 

Para levar a frase desde seu principio com o 
tom Interrogativo, ou Exclamativo, costumao agora 
pôr o ponto de lnterroga~ão, ou de Exdamaçâo não 
so no fim della; mas tambem ao principio, usando 
do mesmo signal ; porêm ás avessas, deste modo: 
<_Dize-me, que heide fazer? Esta practica nao he 
desacer-tada, quando a frase interrogativa, ou excla· 

ma· 
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mati\'a he alguma couza mais comprida para se po
der abranger toda a huma vista d'olhos. 

IH. 

Nu1un se tiJe de ponto e virgrl/a , um que de 
a1Jtes haja ·z:irgula; 1um tamlmll d( dois prmtos, 
sem que d'amu prueda po11to e virgula: porque a 
pontllnfão mais forte suppõe d'a1Jies a mau fra
ca. A pontuação desta mesma Regra serve de exem· 
plo. 

IV • 

.As OrnfÕU, qr1e se podem disti11guir com vir
gula somentt, 11iio se dtvem pontuar com ponto e 
'Virgula; e as que se podem distinguir so com po1rto 
e 'Virgrt/a, triío se devem po111:1ar com dois pomos : 
porque a pontunfão 11unca deve ser srtperjltta , e o 
que se póde fazer com mmos, 11iio se de1:e fazer com. 
11111i.r. A regra mesma f:erve de exemplo practica. 

v . 

.A mesm11 rar::t"ío dict11 qtte t11lre as pa/avrar 
qrte se modijiciio, ort co1Jcorda1rdo htlmnJ' com outras, 
ou regmdo-.re, 11iío deve haver po11tt1ação alguma. 

Assim na escriptura desta mesma regra nao ~e 
vê virgula, nem antes do primeiro Orte por ser huma 
conjuncçao que ata a oraçâo scguirue á anreccdcnre, 
como objecro accusado, e pedido pelo verbo Dieta; 
nem antes do segundo Oue, por ser hum adjccrivo 
conjuncrivo que concord;" com Palavras; nem tam
bcm nas mais palavras, que sâo regidas: c so as pro· 
posições subordinadas ou (01/Cordtmdo, &c. cr1 rtgm
do-se csrao emrc virgulas, porque nem modificão, nem 
são modificadas. 
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He por tanto errada a regra da pontuaçao , que 
alguns dáo, mandando pór s~mpre vírgula antes de 
Qjle ; quando pelo contrario nunca se deve pór, se 
não quando a oração principal, e a incidente sâo tão 
extensas, que vem a exceder a medida de h uma pau· 
sa ordinaria , que he a ·de J1um verso de tre.ze ate dez· 
esete Syllabas. 

REGRAS PARTICULARES. 

Da Pirgula. 

REG R A I. 

Todos os sujeitos, todos os ttttrihuto:s, todos 
"s 'Vtrhos da proposição composta, e mais .partes da 
rJr.açlio contim1adas que se não modificão, nem r:on
·corâáo, 11em se regem mutuamente; querem 'Virget!a 
depois de si ; p_orque cada huma com o 'Ver:ho com
mum, e os 'Verbos cada hum per si, fazem ..rua ora
ção distincta •. 

Na Regra mesma se vê o exemplo. Todos os 
sujeitos, todos OJ' attrihutos, todos os 'Verhos da pro· 
posição composta , e mais partes da oração conti
Jtuad4s, tem virgula; porque são differentes sujeitos 
do verbo Q}terem. As ipcidentes Nem concordão, nem 
'.Se regem mutu11mente são verbos e oraçóes continua
das, e ligadas pelo demostrativo conjunctivo Q_ue; 
e .Por isso tem tambem vírgula. A .primeira Que se 
·nao modi(iclio não a tem antes de si; porque he huma 
incidente :que modifica todos os sujeitos antecedentes, 
e por essa razão Jlão he continuada. 

li. 

Toda a Oração encra'Vada, isto he, mettida 
C11-
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rntn or1tras , um tu modificar, 11tm .ur mo.lifica· 
tlll, de·::e estar mtr~ t·irgt~las; e bem assim toJo a 
addiciío, qr1e 11tÍO faz parte de sun C01JIIit:JifÍÍO 
granÍmatica/. As Parmthrses, t'ocath.or, extlam,1-
[Õn, e bJ/errorrnfÕet mtriío 11nta regra; as f ri-
11leirtu; porq11t não so 11áo far:::em parte da .rua con
.rtituiÇtio grammotica/, mflJ ;;mz aim/a de se11 .rm
tidiJ (que por isso se 11/tttmz mtre semitirc:t!os ser. 
-vindo-lhes de vil-grilas), c or t•ocath:or, e.\'C/t1111açóu, 
e inrerjdçõu; porque .r__i!o humor orll[Õt.r e/lipticas. 

Assim na pomuaç.1o desta mesma Regra se acha 
t-ntrc virgulas a oração !.rio he; por que está encrava· 
da na principal sem delta depender para a fUa per
feição grammatical. Entre virgulas fe achão tambem 
as duas omç6es Sem a modificar, 1/WZ ser modifica
da; porque sâo addiçtScs, ou complementos accresccn
rados á mesma oração principal sem comtudo f.12crcm 
parte de sua composição gramrnatical. Ali fC vem 
tambem entre semicírculos as orações f2!1e por iuo se 
mettem mtre .remicircr1/os, ser-vbtdo-Jhes de "l,'Írgu· 
las j porque contêm hum sentido , qu~l nao pedia , 
nem o pemamcnto da ora~ao antecedente, nem a sua 
!)rammaEÍCJ. 

III . 

.A1JIU dos co11jnnc[õe:r e, nem, ou, como, que 
e outras semelhantes so se põe -virgrtla, quando as 
pola-vrns e frases que elln.r atiío excedem a Jnedidn 
commum de huma pnusa ordinaria pelns ornfõe.r ÍIJ
cidmtn, e complementos que trnzem comsigo: qumz
do porém ar pnlnvras e frases siío curtas e simples, 
as -virgulas são de.rnece.rsarias, porqrte as 11JtJmar 

c~njrmcçõe~ sen•em de Jeparação nos differmte.r .ren
tulos paruaes. 

Repare-se na conjuncçao e repetida cinco ve7es 
nes-
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ta Reg~a e trcs a conjuncçâo Que, e saber se Jta a 
raz'lo, porque humas vezes se achao virguladas, e ou
tras n1o. 

IV. 

A todas as palavras e orações trattspostas da 
sua· ordmt 11atural, he de razlio por-se-lhes virgula, 
como tambem ds palavras ambiguas, de dois senti
doS', referiveis a dois objectos differentes. 

Por esta razão na Regra acima se vê virgula de
pois da palavra 11atural, por que tudo o que precede 
ôeveria pela ordem grammatical direita estar depois 
do verbo Pôr. Da mesma sorte se a palavra referi
'Veis nâo estivesse virgulada d'antes; não se saberia 
se pertencia e devia concordar com o substantivo sen
tidos, ou com o substantivo palavras; mas a vir .. 
gula, posta antes della, tira toda a ambiguidade. 

Do Ponto e Yirgula. 

REGRA. UNICA. 

Em qualquer potlto ou período , onde houver 
duas proposições totaes, dependentes huma da ou
tra, e compostas de varias orações parciizes, entre 
huma e outra se porá ponto e virgula ; se amba.r 
nfifJ necessitarem de outra pontuaçlio, se nfio de vir
gulas, para subdividirem as suas orações parciaes. 

Onde ha so duas proposiçóes totaes , isto he, 
que não fazem parte de outras ; ha so dois membros; 
de que he composto o corpo do Periodo. Se estas 
duas proposiçoes são simples , e incomplexas, não 
ha que subdividir. Bastará pois entre ellas huma vir
gula so. Porêm se as duas proposiçoes totaes sao com
postas de varios sujeitos ou predicados, e complexas 
~om outras proposiçoes Incidentes ou Integrantes ; 

CO• 
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como para distinguir c subdividir todos c~:tC's sC'nridos 
parciaes ba~tão as vírgulas : a pontuaç~o mais forte 
do ponto c virgula 6C fnz então ncccssaria para a 
divisão principal dos dois membros do pcrio~o, c a 
ntais forre dos dois pontos hc c:scu~ada segundo a 
Regra IV. Geral, que n:anda que a ponruaçâo seja 
gradual , c que ~c não pas~c de huma inferior a outra 
superior, salrando a do meio. 

Por esra razâo na pontuação da Regra a cima se 
vêem no 1.0 c z.u membro do pcriodo que a com
põe quatro vírgulas, que são as sufficiemes para dis
tinguir os sentidos parciaes , de que os wcsmos se 
compõem, c ponto e vírgula entre os dois membros ou 
proposições totacs. Porque o ponto e vírgula aqui he 
signal da divisao principal, e as virgulas simples notao 
as subdivisões parciaes de cada hum dos membros. 

Dos dois Pontos. 

REGRA UNICA • 

.Assim como quando em hum ponto, tJU per iodo 
ha huma tmica divisiío de orações .rimplu, esta .re 
11ota so com virgu/a; mas quando se passa a huma 
.segunda divisão de membros compostos de varias 
orações, esta ja se det•e marcar com po11to e -vir
grtla: auim tambl'ln, qrta1rdo succede haver hmza 
Urceira divisão da.s dr1as partes principau do pe
riodo , chamadas atrtecttlmte e conseqrwrte , que 
comprehendem em Ji varios membros; esta 11ão pode 
.ser marcada se trão com dois pontos, para se ver 
9ue e/la he a dr-visão mestra e pri11cipal do smtido 
total, á qual todas as nrais jiciío stlborditJadas •. 

Esta regra contêm o summario de todas as mais, 
que demos até aqui ; contêm a regra dos cois pontos, 
e contêm o exemplo practico de todas cllas. As pri-

0 mci-
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meiras subdivisdes parciaes das oraçóes, ou juizos que 
fazem parte de outros' sao marcadas pelas 'VÍrgulas , 
que he a pontuação mais fraca e inferior. 

A segunda divisão do período em membros ou 
proposiçóes totaes , que contêm em si as primeiras 
subdivisóes parciaes, he marcada com o ponto e 'Vir
gula. 

E a divisão mestra , ou principal das duas par· 
tes de quàlquer período , antecedente e consequen .. 
te , que comprehendem em si todas as outras subdi .. 
visdes e divisóes subalternas, he rnarcàda com dois 
pontos. 

Isto mesmo se vê practicado na pontuação da 
mesma Regra. As subdivisões portanto e as suas vir
gulas ficao subordinadas ás segundas divisóes, indi· 
cadas pelos pontos e vírgulas , e ligadas pelas con .. 
juncções Quand() , Mas ; e estas segundas divisões 
ficao outrosim subordinadas á primeira e principal di
visão do período nas suas duas partes, antecedente e 
consequente, ligadas entre si pelas conjuncçóes com· 
paracivas Assim como, Auim tambem, e separadas 
pelos dois pontos, de sorte que a pontuação não so 
serve para mostrar a distincção das partes menores e 
maiores de hum pensamento total; mas tambem a 
sua ordem e dependencia mutua para a pronunciação 
a poder expressar com as varias inflexões, tons, e ca
dencias da voz , que lhes competem. 

Tambem he costume pôr dois pontos no fim da 
oracâo, quer grande quer pequena , que annuncia qual
que~ discurso direito, ou palavras de outrem que va· 
mos a referir, como Deos disse : Faça-se a. Luz, 
e foi feita. A oração, que prepara e annuncia a fala 
de numa terceira pessoa , he como o antecedente do 
período; e a fala, que se relata , he como o seu con
sequente. H uma e outra p6de ter, e tem ordinariarnen· 
te suas divisóes e subdivisões subalternas, que deman-

dâo 
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d!Ío ponto c virgula , e virgulas so, que fic:ío suhordi· 
nadas á divis:io principal dos dois ponln. 

§. li. 

Dos mais Signau da PontlltZfiío. 

Da Parmtbue. 

A Pormthue (palavra Grega , que quer dizer 
lnttrpoti[ifo) he o signal de dois semicircuks oppos· 
tos, dentro dos quacs se costuma mener alguma ora
ç:ío , que interrompe o sentido de outra, dentro da 
qual está; mas que he necessaria para a intelligencia 
da mesma. Nesta me!=ma defini~âo &e vê o exemplo. 

Da Risca de Uniáo. 

A Risca de :miá o (-) serve para distinguir, e 
ao mesmo tempo ajuntar na escriptura duas palavras 
a fim de se pronunciarem j unctas como se fossem hum a 
so; ou dois membros da mesma palavra, que foi ne
cessario dividir. Na Orthographia Portugueza usamos 
deste signal em dois casos. O primeiro no fim da re
gra para dividir as palavras, e servir de reclamo para 
a regra seguinte. o segundo para separar os verbos 
dos pronomes endiricos, que lhes costumamos ajun· 
ta r immediaramcnte para se pronunciar tudo seguido, 
como Louvo-me, Louvo-u, Louvo-o, Lortvomo-nos, 
Louváo-tc , Louvio-no. E náo so nos sen•imos de 
huma risca de uniâo para este fim ; mas ainda de 
duas, quando queremos ajuntar, os dois membros da 
Linguagem , que desconjuntamos para no meio lhes 
mcttcrmos algum destes pronomes , como Lou'Var
me-bei , Lou'Vilr-te-has, Louvor-se-ba , Lou'Var-nos
ht mos , Lorlwlr--::os-hâs, Lorr.Ja/-os-hiio, Lout•ol-o-

0 :z. hia, 
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hia, Lor1va/-as-hia.r, &c. E bem assim, quando aos 
mesmos verbos ajuntamos duas Encliticas seguidas 
como Tirar-m' -o, Tirar-t' o, Tirar-Ih' -o, Tirar-n' -oJ 
Tirtlr-t'-as, Tirar-lh'a.r, Tirar-se-lhes. Mas ja o us~ 
costuma na escriptura unir em huma as duas Encli
ticas deste modo : mo, to, lho, ma, ta, lha, &c. 

Do Piraccento. 

O Jl"iraccento, ou Apostrophe ( ') h e h uma vir
gula, nâo ja posta em baixo para signal de pausa, 
mas no alto de huma consoante para mostrar que se 
lhe supprimio a sua vogal final antes de outra ini .. 
cial da palavra seguinte, com a qual vogal se ajun
ta a mesma consoante, pronunciando-se juntas as duas 
palavras, como Minh'alma. 

Estes Viraccentos são pouco usados na escriptu
ra da nossa prosa, nâo obsránte serem frequentes es
tas elisl>es, ou synalephas, principalmente nas prepo
siç<Ses De, Em, Per, Por, Com antes do artigo, e 
dos demonstrativos, como do, da, dos, das, del/e, 
daquel/e, &c. em lugar de d'o, d'a' d'os' a' as' d' 
e/te, d'aquel/e.; e do mesmo modo no, na, nos , 
nas, neste, nesse, naque/le, pelo, pela, polo, pola, 
em lugar de n'o, n'a, n'o.r, lias, n'e.rte, n'esse, n" 
aq«ellc, pel'o, pel'a, poJ'o, pol'a. Como esras pre
posiçóes com o artigo, e demonstrativos occorrem a 
cada passo na escriptura ; o uso do viraccento em 
todas , alêm de impedir a facilidade da escriptura 
cursiva, retalha muito a sua continua~ao, e desfigura 
a sua belleza; e por isso a Orthographia presente o 
tem desterrado da prosa , e largado ao verso; onde 
so se costuma tambem escrever com elle a preposi· 
çâo com tirando-lhe o m deste modo Co'elle, Co' esse,. 
Co' este~ &c. 

Do 
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Do Trema. 

O Trema , ou Diereu ( •• ) ~âo dois pontos , 
postos horizontalmente !Obre a prepositiva das duas 
vogaes, que costumao faze1· Diphtliongo, para mos
trar quando o n:io fazem , ou no ü das prolaç6es 
GU, QP , para mostrar , que não hc liquido , ou 
mudo , e que faz Synercsc com a voz seguinte. As· 
sim nestas palavras Rio ( Rideo, e Flu'l:iru) c Se
tjlie.rtro a pronunciaçâo ficaria duvidosa, tendo-se o 
to por Diphrhongo, como o he no preterito do mes
mo verbo Rio; e o U depois de Q como liquido e 
sem valor, assim como em Qye.rtiío: se os dois pon• 
tos, postos em cima da primeira vogal i não mos
trassem que as duas vogaes não fazem Diphrhongos 
na primeira palavra ; e postos sobre o ü da segunda 
não mostrassem que elle tem valor para fazer Syn
erese com a vogal seguinte. 

Q!Jando no concurso de duas vogacs, que cos
tumao fazer Diphthongo , succedc cal1ir o accenro 
agudo na segunda; he de necessidade pôr então este 
accento. Porque ellc mesmo mostra que as duas vo· 
zes não fazem Diplnhongo Portuguez , cuja preposi
tiva sempre he aguda e a subjunctiva grave , e en
tão o mesmo accento suppre o Trema ; como em caro 
preteri to, o accenro pos[O no i h e signal de que nâo 
faz Diphthongo, como em caio, presente do mesmo 
verbo, em que o faz. 

Do.r Acctnto.r. 
' 

Os Auento.t figurados, que tomámos dos Gre· 
gos e dos Romanos, são tres, Grat•e (' ) , .Agu
do ('), e Circumflexo C). Estes accenros para com 
aquelles Povos sempre são pro.rodico.r, i~to he, des
tinados para mosuar nas Syllabas o tom ou de ele. 

v a-
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vação da voz, ou de abatimento da mesma em dif
ferenres Syllabas, ou ambos os tons na mesma. Nes
te sentido, que uso elles tenhão na nossa Lingua , ja 
o deixamos mostrado no Cap. VII. da Orthoepia. 

Porêm estes mesmos accentos para com nosco 
nâo são so prosodicos, mas tambem vogoes. Pois·nos 
servimos do accento agudo e circumfl.cxo, não so para 
notar a prosodia das Syllabas , mas tambem differen
tes especies de vogaes com a mesma letra differente
mente accentuada, visto não termos no nosso Abe
cedario tantas vogaes, quantas são as vozes da nos· 
sa pronuncia~ao. Com o accenro agudo e circumfle· 
xo, postos sobre a mesma vogal, ou com a priva~ao 
delles, chegamos a multiplicai-a,. fazendo de cada a 
dois , e de cada e e de cada o tres, a saber : o 
á grande, o a pequeno ; o é grande aberto , o d 
grande fechado, e o e pequmo; o ó grande aherto, 
o 4 grande fechado, e o o pequeno. 

Na escriptura ordinaria faz-se mui pouco caso 
destes accentos vogaes na certeza de que o uso mes
mo da pronuncia~âo viva distinguirá na leitura o dif
ferente som destas vogaes. He porêm certo que , 
quando se tracta de ensinar e firmar a boa pronun
ciação da Lingua a quem não tem ainda todo o uso 
pre~izo para a saber, como são os Meninos e os Es
trangeiros ; estes accentos vogaes não se devem des
prezar principalmente nos livros que se destinao para 
a primeira instruc~âo da mocidade e para o uso do 
Povo; e mui particularmente quando estes accentos 
fazem mudar de especie , de caso , e de numero o 
mesmo vocabula, e por consequencia tambem de si
gnificação, como nestas palavras Pára, Para, Bér
ta, B!Jta, Bestial, Gósto, Gdsto , Gostd.ro, e in
finitas outras. V cja-se o que a este respeito fica dieta 
na Orthoepia Cap. I., e na Orthographia Cap. I. 
Regra V. 

GRAM· 
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G RA1\1J\I AT I CA 
PHILOSOPHICA 

DA 

LINGUA PORTUGUEZA. 

L I V R O III. 

Da Etymologia, ou partes da Orafiío Porltl
guez.a. 

Nos dois Livros antecedentes da Orthoepia e da 
Orthographia tracrámos da parte mechanica da Lin
gua Portugueza, considerando nella as partes da ora• 
ção so pelo que tem de physico e material , como 
meros Vocahu/o.r, compostos de sons articulados, ou 
so pronunciados para serem ouvidos , ou tambem re
presentados aos olhos \'ara serem vistos ; mas sem 
respeito algum ao que stgnific5o. 

Nestes dois Livros, que se seguem tractaremos 
da parte Logica da mesma Lingua, considerando as 
mesmas partes da oração, pelo que tem de metaphy
sico e espiritual , nâo como vocabulos , mas como 
Palavras, isto he, como signaes de nossas ideas e 
de nossos pensamentos, ou considerados separadamen
te para exprimirem aqueiias , o que he objecto da 

Ety .. 
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Etymologia, ou junctas em oração para formarem es
tes, o que h e objecto da Syntaxe c Construcçâo. 

A Etymologia pois, que em Latim se diz Ve
rilfJquitmz , tem por objecto averiguar a verdadeira 
natureza de cada palavra por ordem e representação 
analyrica do pensamento , os seus differentes miste
res e usos na enunciação de nossas ideas , e desco
brir na analogia , ou diversidade de suas funcçóes 
communs o fundamento, e caracteres de cada classe 
primitiva ou subalterna, a que todos os Elementos do 
discurso se devem reduzir. 

Estes Elementos da Oração , como são signaes 
das ideas , não podem ser , nem mais , nem menos 
em numero, nem de outra especie, que não sejão os 
Elementos do pensamento, que os mesmos exprimem. 
As ideas de qualquer pensamento são simultaneas no 
espírito , que mal as poderia· comparar sem as ter 
presentes ao mesmo tempo, bem como os olhos, que, 
para fazerem idea de huma perspectiva, devem abran
ger com a vista todas suas partes, e perceber ao mes
mo tempo todas as suas relaçóes rnutuas para dellas 
poderem formar a idea de hum todo. 

Esta vista simultanea, apprehendida pelos olhos, 
e depois pelo espírito, não pode deixar de ser confusa. 
Onde nao ha successão, não pode haver distincção. 
Esta somente nasce da atten~ão que nossa alma dá 
mais a huma parte que á outra, abstrahindo-a de to· 
das as mais; e esta atten~âo, correndo de objecto em 
objecto, necessariamente ha de ser successiva. 

Nós não poderíamos ser Senhores desta atten· 
çao e da faculdade de ahstrahir sem ter á nossa dis
posição hum meio prompto para fixar o espírito so
bre hum objecto com exclusão dos mais; e este meio 
prompto de que Oeos fez presente ao homem , he o 
das Línguas , que não são outra couza senão huns 
Instrumento.r Ana!yticos , que separâo as ideas simul-

ta· 
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tanras do painel confum do ptnsamcnto, que as r6cm 
em ordem, c as fazem succeder humas a omras no 
discurm para se \'C rem dinincta mente, e rollcn. m ser 
VÍ!>taS por nquclles a quem falamos. As Linguas nao 
são huns instrumentos de communicação' se nao ror
que primeiro o sâo do Raciocínio. 

Destes principias certos se segue que o systema 
Etymologico de qualquer Lingua está necessariatnl.'nte 
fundado sobre o sysrcma Logico das fdras, o qual 
he o mesmo fund:unemalmc:nlc em todos tJS homens 
de qualquer idade e paiz guc sejâo. Ainda que os 
seus conhecimentos scjâo diflc:rcntes cm numero, qua
lidade, c perfeição; todos comtudo pcn~âo do mesmo 
modo : porque n:io podem pensar sem ter ideas, e sem 
as combinar. 

Estas ide as , e estas com binaçlSes , l1e verdade 
são representadas por differentes signaes segundo as 
differentcs Linguas dos povos. Porêm a differença está 
toda no material dos vocabulos, e nao na significa
ção das palavras, a qual he a mesma em todas as 
Linguas. Porque todas tem as ideas por objecro, e 
por fim a sua combinação c comparação. Conceber, 
e Julgar sâo duas operações do entendimento, com
muns a todos os povos ainda selvagens. 

Sobre 'fsres princi pios da Grammatica Geral pas
samos a estahclecer o systema Etymologico das Par
tes da Oração Portugueza , distribuindo·as primeiro 
nas suas Classes mais gcraes, e depois nas suas espe
cies principaes, e rracrando de cada lmma dellas se
paradamente nos Capitulas seguintes. 

CA-
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CAPITULO I. 

Divisão Geral das Palavras, e em especial das In-
terJ ecti-vas. 

EM consequencia do que fica dito, nâo pensando 
nós. nem po.ien.io pensa:r, se n:io em quanto perce .. 
hemos a identidad..: , ou differenia dos objectos; e 
nâo po.ien.io existir em nós semelhante percepçao 
sem ao mesmo tempo estarem presentes ao espírito 
muit:1s ideas: tractando-se de exprimir estas mesmas 
idedS simultaneas por meio do di~ctm;o; dois modos 
ha de o fazer. Hum representando tambem junctas to
das estas percepçô:!s e sentimentos, que a nossa alma 
experimenta cumultuariamente; e outro separando-as, 
e fazenJo-as succeder humas ás outras. 

O primeiro methodo he Natztral e Summario, 
o segundo Artificial e Analytico. Destes dois mo• 
dos contrarias de dar a conhecer pela Linguagem os 
nossos pensamentos na~ce a Divisao a mais geral das 
palavras em duas classes. Huma das palavras lnterje
ctivas, ou Exclamativas, e outra das DiJcursivas, 
ou Atza!yticas. 

A R TI G O I. 

Daf Palavras lnterjectivru, otJ Exdamativa.r. 

As lnterjeirõe.r sao humas particulas , desliga
das do contextÔ da Ora~ao, exclamativas, e pela 
maior parte monosyllabas e aspiradas, que exprimem 
os transportes da paixâo, com que a alma se acha oc
cupada. Elias sao a Linguagem primitiva, que a na. 
tureza mesrua ensina a todos os homens, logo que 
nascem , para indicarem o estado , ou de dór, ou de 

pra-
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prazer interior, em que sua nln a 'c acha: c ror i~so 
dncm rcr o primeiro Lugar na ordr:m das Panes da 
Oraçáo, c antes me!õmO dos Nome!:, c mr.is 1 ancs 
di~cursivas , que os Gramrr.aticos co~tum:Jo p6r pri
mearo. 

Hc impossivd as~ign:u as diffC'renças c5pc:cificas 
de cada huma dC$tliS lnrcrjeiçó.s. E~ras rilhnnsas 
~~o t~o vari:~das, ligeiras, c fugitiva~, como l.S movi
nu~nros interiores do cora~5o hun ano. AHim como 
huma mesma palavra, Fc:gundo hc pronunciada dJffc
rtnt(llll'llle, pode ter dJilc:renlcs ~icnificasõcs; assim 
huma me~ ma Interjeição, segundo o tom e circum
st.lllcias, em qut: he proflm~a, st•n·c pma exprimir 
dh·crsos sentidos de dôr, ou de alc:gria, &c:. No esta· 
rlo rle perturbaçjo, em <]UC eHas I nrcrjciç6l's se em
pregao, ninguem c~rá capaz de as oh~ervar miud&men~ 
te. Ao semimenro pois p.ertence o proft!ril-as a pro· 
posiro, e á Grammatica o recebei-as do um, contai-as, 
e nora r algumas diffcrensas mais geracs, que as distin
guem. 

Em geral podc-~c dizer que humas indic:{o ~o o 
e&tado de conHroçjo em que se acha a alma , e que 
as circunmancias e contexto da Oraçao detcrminão, 
ja a }JUma paixão, ja a ourra. Taes ~5o as rres: AH! 
<]UC como lntt•rjeiçjo de admiraç:io, ja serve p:1ra c.x
primir o go)ro, ja o dl·sprazcr; H A 1 ! a mesma qu~ a 
anriga GU AI! que sendo signal de hum ~entimemo 
do)orO!'O intt•rior, lambem ás Vl'ZCS ~C empreg:! rara 
nprimir o contrario; e OH ! que sendo c;xprl·s~:lo na
tural do dc~cjo, t21l bem as vezes serve põlr~ exrri
mir o sentimento de lastima e de indignaçr!o. 

Ja as onz~ lnttrjeiçót·s ~eguintt•s ~5o mais :~rro
priadas p:1ra ccrrns aff~cros, ou de RiJo ás gargalha
das como H A ! H A ! C'U de R r poro, c StJ/ r r Jairo 
corro A Hl ! ou de sign:tl para taz~r Silwdo 'l mo 
CHIST ! ou par.1 E.,horlor como H~IA ! 'u lh! 

P l. A·;,;tr· 
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Averr:to para arredar alguem, como a Interjeição chu.; 
la HIRRc\ ! ou para chamar simelesmence por al~ 
guern, como a Inte~jeição vocativa O' ; ou para cha-
111 -zr CQ'Il re.!Jaro e extranhamento, como HO'LA! 011 
p.lra exprimir hum desejo ancioso, como O X ALA! 
ou hum sentimento de dor e e.rpanto, como HUI! ou 
para fazer parar TA! ou para animar, como SUS! 

Alguns contao no numero das Interjeições tam• 
bem estas palavras Alto! Animo! Fóra! jesu! a 
Deo.r ! Mas ellas são discursivas , e se algumas vezes 
se em pregão sos interjectivamente, he porque são hu· 
mas Orações ellipricas; que com o supplemenro de 
hum verbo se complerâo facilmente, e se reduzem ao 
que sao. 

Sobre o uso, que nossa Lingua faz das verdadeie 
ras Interjeições, so direi que a maior parte dellas se 
ajunta com os nomes em segunda pessoa, ou em vo
cativo, posto que não levem a Interjeição do mesmo. 
Exemplos: 

.Ah i dotes naturaes, nllo "'os entende 
Q!lem menos 'VOS estima, 011 quem "'OS Vende. (I) 
Oh vida! ••• Ah quam- comprida, 
Do tempo, ante.r de tempo, consumida! (1) 
Hold! Velloso amigo, aquelle outeiro 
He melhor d:: descer que de suhir. (3) 
Ora sus! gente forte, &c. (4) 

Outras vezes se ajuntao com p Relativo Con
junctivo Q!ie, e com os Comparativos Quam, Quán. 

to, 

(1) I.obo. 
(:z) Fernão d'Alvares d'Oriente. 
(3) Camões Lusiad. 
(4) Camóes i&id. 
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tD, v. gr. Oh fJII( tr.trmrtzu da Fortrma! Oh que 
tra!::.rdta• t'o J.ltu11tfo! (1) 

llc.- rorcm couza e~peci:tl á Interjeiç:ío HAI ! o 
junr r·~\.· com a Prcposiçao dt e seu complemento , 
cnmt' : Ai dt mim! Guai de nÓ.t! Ai daqudlt.t que 
um pottrn faz,mdn! e gt~ai tlo.t que a ganhiío (Otn 

7/uÍo urulo! E tambcm he couza prupria <t lnterjei· 
ç:lo 0.\11/tÍ! o construir-se ~cmprl! com os Preteritos 
ou do Indicativo, ou tio Subjuncti\'n: como 0.-ra/á! 
m jiz.tra, .f:':. use, ou rh·era ftito, &c. 

A Interjeição Vucati\'a O' serve para llar a qual· 
quer nome a det.:rminaçlo tle segunda pe!>~Oa, e mos· 
trar que he a com quem se fala. {l!tan~to o nome e~tá 
no principio dd frase, e antes do \'erho, coHuma-se 
exprimir, como : U Pt·dro, 'Vtm tá Porém quando 
vem no meio da frase e depois do verbo, muiras ve· 
zcs ~e supprimc, como : f'em ,d, Pedro. Esta he a 
primeira classe geral das palavras lnterjecti\·as. Passe· 
mos á segunda das Discursivas, e suas especies. 

A R TI G O 11. 

Das Pala'Vras Distur.ti'Vasl ou .Analytitas. 

Na Natureza não existe outra couza mais do 
que Indh:idrtoJ. e as Relaçõu, que os mesmos tem 
ou comsigo mesmos, olhados por diff~rentes lados, 
ou com outros divt.rws , na~cidas das suas mesmas 
propriedades , ou na turacs, ou accidenraes: as quaes 
rdaçóes fazt.m com que n·uitos de taes seres indivi
duaes formem differentes srries parciaes, cada huma 
com seu fim particular a que tendem , c: todas eHas 
seric:s parciacs formem huma cadeia e ordem geral , 

com 

(1) Vieira. 
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com hum fim commum , a qual se chama Onlem diJ 
U11h•er so. 

OJ mesmo modo :m nosso Espírito não ha se
~ão duas couzas, que são : 

I.a Jdeas, ou Jensiveis e Directas, nascidas das 
impr~ssÓ;!s, que os objcctos causao nos nossos sentidos 
e que são as unicas imagens naturaes dos mesmos ob
jecros, ou Reflexas , formadas pela nossa a1ma ; ja 
por meio da abstracçáo, com que a mesma dá mais 
attenião a huma parte, ou qualidade do objecto de» 
que a outra; ja por meio da comparação, que a mes
tna faz das propriedades de differentes objectos, fixan .. 
do sua attençâo sobre o que ellas tem de commum e 
semelhante entre si. 

Todas estas ideas reflexas sao abstractas , quer 
sejao Parciaet abstrahindo a parte do wdo , quer 
Modaes abstrahindo o modo da substancia, quer Uni
'Ver.raes e analogicas , chan1adas tambem Noções, 
abmahindo em huma idea geral o que os objectos 
tem de commum e ana'logo entre si. Assim a idea de 
Olho he huma iclea parcial, ~ de Solidez huma idea 
.i\1odat, e a de Corpo h uma idea Geral, ou Noção. 
Todás estas ideas pertencem á pr!tnei.ra operaçâo de 
nosso Entendimento, que he a de Perceber, ou Conce
ber. 

A 1..1 couza, que ha em nosso Espiriro, he. a roJJt· 
binaçlfo, oil Comparação, que elle faz desteE: mesmos 
objecros e ideas, ou comsigo mesmas , olhando-as por 
differentes fac;!s, ou com ourras differemes, para pel'
ceber as diversas· relaçóes, que hunr~s tem com outras 
ou de Identidade, ou de Determinaçãó, ou de Nexo 
e de Ordem. · 

De ldentidttd! , quando értl huma idea se con
têm a outra , como por ex. : na idea de Eeos se 
conrêm a de Ser ou Ente. De Determinação, quan
do em huma idea não se contêm a outra j mas ton-

têm-



p 11 I L O !; O 11 11 I C A. l05' 

t~m-se 3 I':I'Z:Ío nafF.cicnrc para a determinar, ou er 
det(rminada pnr c.lla. AHim por l"X : na idc:t de r;. 
lho n:io se contêm a idla de Pai, anrrs s:io orros
tas: mas contêm-se a ra7~0, que nqller J um segundo 
termo da ~ua r.:lação v. gr. 1 ilho do Rti. 

De }.."txo c de Orllem em fim, quando huma 
idc:1 nem contêm a outra , nem a dctumina ; mas 
huma está para a outra em ra'Z:Ío ou parJllda c de 
jgualdJJe. ou ~ubaltcrnn de principio, ou causa rara 
conscquencia , ou dfdto, &c. A~~im quando digo : 
FilhD e Pai, Filho ou Pai, vem Filho, ntm Pai; 
hum termo destes esd para o outro em razão paral
lcla : porêm quando digo : Porq!le o fi.ho dr'l.:e a 
.uu pdi a propria existmcia, tamtm: 1/ e dc't·e a 
ho11rtl e ar.ristencia ; o primeiro pensamento e~r:i 
para o segundo em ra7:lo de principio, e o fcgundo 
para o primeiro em razao de consequencia. 

Esta he a segunda operaçao do nos~o Entendi· 
mento, chamado Jrlizo, na qual se inclue a do R a· 
ciocinio, que hc o mesmo Juizo , com que ~c com
parâo nao ja duas ideas entre si; mas 3tllbas du:;s 
com huma terceira, como quall4.1o, julgnndo 'lue To· 
da a 'Virtude he /outJat·el, c llUC a Prudmcia he 
hmuz virtude; concluo que a PTttdmdd ht lo:n:a. 
'7.:t/. Donde se vê que e~r•t terceira operação· do en
tendimento Yerdadciramcnre nâo he senão buma e:x· 
tensâo da segund:t , e não de diff~rcme especie. Pois 
a comparaçao não muda de natureza com confrontar 
duas ideas entre si, ou-com as confrontar com huma 
terceira. A compara}ão he a mesma. Os termos so 
-he que se variâo e multiplicâo. Concluamos rois que 
tudo o que se pana em nosso entendimento ou s=ío 
ltkar. ou romhimz;óu. 

Ora n5o sendo as palavras scn:ío ~ignaes dos 
no!150s pensamentos, n~o podem constituir nurra~ ch:. 
r~s gcr•~s que nto 6e~o as dcttcs mesmos p(~Jil'tn. 

lOS) 
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tos; e como estes nao são senao Ide as, ou Com!Jin11• 
fÕes das mesm~s : as palavras Discursivas , que os 
exprimem, de necessidade se devem tambem reduzir 
a duas chsses geraes, como nos Methodos Analyci· 
cos do Calculo ; humas que caracterizao e nomeiâo 
as ideas, c outras que as combinâo entre si. As pri
meiras ~e podem chamar NominativtJs, e as seguh· 
das Combbzatot·ias ou Conjunct:iva.r. 

Como porêm as ideas, . que se nomeiâo, sâo de 
differentes gen.:ros, e as combina~óes tambem de dif
ferentes especies ; as duas Classes mais geraes das 
Palavras Discursivas se subdividem em differenres es· 
pedes, cujo nu.uero be precizo determinar para se sa
ber quaes sao exactamente as Partes Elementares e 
indispensaveis do discurso. Neste ponto tem .havido
quasi tantas opiniócs, quantos sâo os GrammaticQs. 
Creio porêm que nenhum delles contestará, que para 
qualquer especie de pal<~vras se reputar elementar da 
ora~ao, deva tc!r estes tres caracteres. 

x.u Qite seja Simples. e Irresoluvel, quero dizer, 
que a sua expressão não co o tenha em si clara ou im
plicitamente outras palavras , pelas quaes se possa re· 
sol ver, e ~xplicar; antes pelo contrario, nella se ve· 
nhão a resolver todas as expressões compostas, ainda 
que á primeira vista pareçâo simples. 

z.0 Qge seja necessaria e indispensavel á enuncia· 
ção dos nossos pensamentos, e de tal sorte que nao 
haja lingua alguma , que a não tenha. 

3·0 Qye exercite no discurso huma funcç~o essen· 
cialmente differente das que exercilâo as outras Partes 
Elementares do mesmo; e tal que não possa ser tX~.'r
citada por nenhuma dellas. Esta funcção, bem se vê 
que não póde ser outra senao a de caracterizar I! pro
por as differentes especies de ideas, que entrâo no pai
nel do pensamento, e as differentes especies de rt:h· 
çóes, que as unem para dellas fazerem hum todo Lo· 
gico. Ora 
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Ora estes tres caracteres não concorrem todos 
junctos senão em cinco especics de. palavras, que s5o : 
.Nome Substmrth•o , Nome .Adjutit•o, Verbo S11b-. 
slantivo , Prtpo$ÍfiÍO, e Cottjrmcçiio, cinco Partes 
Elementares Discursivas , que com a lMtrjti;iío , 
unica pJrle não discursiva, formão o systema com
pleto dos Eltmmtos da Ora;ão, ao qual se reduzem 
todos os vocabulos, de que pode ccnsrar o dicciona· 
rio de qualquer Lingua , antiga ou moderna , e o da 
nossa por consequencia. Os J'11hstanth:o.r profóem as 
ideas principaes. Os .Adjuth:os as accessorias, como 
ohjecros dos nossos discursos para se combinarem e 
compararem. O Ptrho SrJÚ.rtanti't·o combina e ajuma 
a idea acces~oria com a principal, o attributo digo, 
com o sujeito da proposição. A Prtpo.ri;iío combina 
~ntre si duas ideas principaes, fazendo de huma com· 
plcmento àc outra ; e a Co11junc;ão combina , liga , 
e ordena as orações entre si. 

Comtudo muiros Grammaticos e. os nos!os es
pecialmente nâo contao os .Adjecth:o.r como especie 
separada do nome, c contao os Pronomes, .Artigo, 
Particípios , e .Adurbio.r como partes elementares 
de especie differente da dos adjectivos e preposi .. 
çóes. 

O .Adjtttivo sim he huma parte Nominativa ; 
porêm de differenre cspecie da do nome Substanriyo; 
assim como o Verbo , Preposiçâo, e Conjuncçâo ~ão 
todas partes Conjunctivas ; porêm nem por isso dei
xao de fazer cada huma sua especie differcnte. O Ad
jectivo exercita huma funcçâo necessaria e inde.spen
savel na enunciaçâo do pensamento. Porque, se n:io 
pode haver propo~ição sem hum sujeito ~ sem hum 
atrributo; e se o nome Substantivo he prccizo para 
exprimir aquell<", o Adjectivo nâo o he menos para ~i
g~r~car Cj:tc. Estns. duas funcçócs !.ao inrcir~tmenrc 
dasunctas. Porque a Idt.'a, que faz o sujeito da propo· 

Q 51• 
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si çâó , não pode deixar de ser huma idea de couza 
que subsista per si; ou na natureza , ou no no~so mo
do de a conceber. Pelo contrario a idea que fa~ o 
:mributo da proposição neces~ariameote hade ser hll· 
.ma idea de qualidade, ou çouza que o valha , e que 
per si nâo pode subsistir, mas necessita de hum sq• 
Jeiro , em quem exista. Ora ideas tão differenres , c 
ainda oppostas , nâo ppdiâo deixar de ter nas Lin
guas differentes especies de palavras para se haverem 
de representar sem equivoco no painel do pensamento. 

Alem disto nenhum dos nomes , Substantivo, 
e Adjectivo, pode trocar hum com outro estas duas 
funcçóes , que lhes são proprias a ~ada hum ; tanto 
assim que para o Adjectivp poder ser sujeito de hy.. 
ma proposiçao, he necessario substantival-o por meio 
do Artigo; e para o Substantivo poder fazer as ye .. 
~es de attributo na mesma proposjçâo, he precizo ad
jectival-o, empregando-o sem Artigo, nem Determina• 
tivo algum que o individue. Por ex.·: nesta proposi
ção : O veráadciro sempre he helio, o ft~lsa nunca 
o he; os Adjectivos verdadeiro e falso estão subsran· 
ti v a dos pelo Artigo o, e valem o mesmo que .d 'Ver
dade, e A faiJidade; e nesta: Pedr.o he homem tle 
Letras, os Substantivos Homem, Letras, estâo ad
jectivados pela fillta do Artigo. Homem toma-se es· 
peci icamente por todas as .propriedades, que consti
tu~m a narureza humana, e Jte huma expressao abs
tracta e abbreviada , que equival a todos os adjecti
vos , que exprimissem as mesmas qualidades : e a 
palavra Letra1 precedida so da preposi~âo de, sem 
Artigo, equival a Letrado. 

Em todo o caso he certo que nao pode ser su
jeito de qualquer proposiçâo, se nâo hum Substantivo, 
-ou couza que· o valha ; nem attributo da mesma s.e 
Dao hum Adjectivo, ou hum Substantivo appellativo, 
equivalente a buma multidão de Adjectivos, que .si-

gm-
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gnif.qutm as t)\lalidades analogicas, que a rua nc-s~o 
compr~hc:nde. Ta mo he vt·rdade que as funcç6u, 
que hum c outr" nome exerc,jrlo n:~ <llunciaçlio do 
pt>n!amento, são diftc:rcmc:s, c não ptrmiuem de mo
do algum se arrauj"·m dc.báixo da .mc~ma a;pccic. 

t:o"'tituindo pois os .r.d_,uttVOJ' huma espedc 
elementar de p3luras , disrincta tia dos nvmes Sub--
6tantivos; h~ facil reduzir a ella os l'rot/011/U, o Ar
tigtJ, e os Partidpior. 

Todo o nome, que fC ajunta a llUm Substanti
vo para o moJiricar, ou dcttrnlitlando-u, ou npli
cando-o, ou restringindo-o , h e para mim J.um nume 
Adjcctivo quer seja declinavel, «.JU<:r indeclinavel. Es
ta he a idea, que leva comsigo todo o nome Adje .. 
ctivo, isto he, a de h uma idea accessoria , que 1\lOe 

difica outra. 
Ora os Pronomu referem•se sempre aos nomeS 

Substantivos, que trazem á mcmoria, e algumas ve
zes~ quando se faz precizo , !e ajuntab iólmediata• 
mente a ellcs , como Eu .Anto11io, 'Tu Pédro, E/I e 
Sancho. Em todo o caso clles modificao os Substan• 
tivos , determinando-os a fazt>r na representaçao do 
discurso o papel , ou da primeira figura e persona• 
gcm , que hc a de IJti!Pn fala ; ou da segunda , que 
h c a CYJm quem Jt fala; ou da rerceira , que h e a de 
'f}tlt'm u fala. Sâo pois huns verdadeiros Adjectivos, 
E para nâo haver nisto duvida alguma , o pronome 
mesmo da terceira prssoa toma formas gcnericas parà 
poder concordar; o que he outrosi ·hum caracter pro
pri~ Jos Adjectivo~: E se .. este he manift:s.tamcnte Ad
JCCtlvo, potque o nao scrao os outros, ameia que se• 
j§o invariavcis? O Artigo o, a; or, as; tem tam· 
bem estas forma·s genericas ; certo que para concor4 
dar com os nomes appcllativos , a que sempre se 
njunla para os modificar determinando-os a hum 
sem ido, não ja especifico , mas individual. H e pois 

Q l tam-
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tambem hum Adjectivo da classe dos Determinativos 1 
como sao os Pronomes. 

Os Participios Activos tanto os Imperfeitos em 
11do, como os Perfeitos em do, são huns verdadeiros 
Adjectivos verbaes, indeclinaveis, como mostraremos 
no seu lugar. Q!Janto aos Participios perfeitos passi
vos , como Louvado , Louvada; Louvados , Louva· 
das , não necessitao de demostra~ao. As suas mes
mas formas adjectivas, para concordar com os Sub· 
stantivos, mostrao o que são. 

Q!Janto aos .Adverbios; estes sao humas Expres
sões compostas, equivaléntes a huma Preposição com 
seu complemento, que costuma ser hum Substantivo 
ouso, ou acompanliado de hum Adjectivo. Devem-se 
por tanto reduzir a estes elementos , dos quaes se 
compóem, e em que por fim se resolvem. Os Adver
'bios de qualidade formados da termina~ão feminina 
dos Adjectivos com a Addição mente, como Clara· 
111ente, Prudentemente , e que nos vierao do Latim 
corrupto da inferior· idade Clara mente , Prudente 
mente , ) &c. entendendo-se-lhes a preposição Latina 
cum, são huma prova disto, ainda que nâo 'houvesse 
outras. 

Disto tudo se conclue que seis, nem mais , nem 
menos, são as Partes Elementares da Ora~ao Por
tugueza, a saber: tres VariaveÍJ", quaes são os Sub
stantivos, os .Adjectivos, c o Verbo; e outras tres 
Invariaveit, quaes sâo as Preposições, as Conjunc
f_Ões, e as Interjeições. Destas seis partes, cinco são 
Discursivas ou .Analyticat , e huma Interjectiva 
ou Exclamativa, que he a Interjeição. Das Discur
sivas duas são Nominativas; porque nomeião e pro
póem os objectos , quer reaes, quer abstractos, que 
fa.zem a ma teria dos nossos pensamentos, e taes são 
os Nomes Substantivos, e os Nomes AdjectivfJ"s; e 
tres sâo Conjtmctivas ou Combi11atori1Js; porque ser-

vem 
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\'em p:tr3 ajuntar e comparar entre !i os mesmos ob .. 
jectos, c os juizo!l , que sobre clles fazemot=. 

Entn: c!!tas Partt.'S Ekm~ntarcs da oraç~o , f:ÍO 

muito para notar ns diffi:rcnças seguintes. 
1! Que hmnas destas Panes são tâo esscnciae'l a 

qt~alqucr pronosiç:ío, ou oração , que sem c:llas nenhu
ma pode ha~er : c outras sao accidenraes :i mec:ma , 
que a proposiçao pode existir sem cllas, air.da que 
hum discurso nâo. As primeiras sao os Sr1IJJ1tmtivo.r, 
os Adjuth·os, e o l~rho Sub.rta111h.:o, bem entendi
do que nos Adjectivos comprehendo rambem os no· 
mes appelladvos , quando se tomâo adjectivamenre, 
polas raz6es que acima apontei. 

A raz:ío he, porque sem duas ideas não pode JJa
ver comparaiâo, e esta tambem nâo, Eem hum ter
mo que as compare. A primeira idea e principal, que 
faz o sujeito da proposição, necefsariamenre ha de ser 
J1um Substantivo, ou hum nome Substantivado. A fe· 
gunda, que faz o amibuto da proposição, necessaria
mente ha de ser tambem, ou hum Adjectivo, ou hum 
Dome Adjectivado. O terceiro termo , que serve de 
Copula ás duas ideas, he o verbo Subst3nth·o Ser, 
ou o Impessoal Ha't:er, ou o Auxiliar Estar, todos 
na significação de existir. 

~alquer oração pode subsistir so com estes 
tres termos, não tendo estes novas relaç6es com ou
tros objc:ctos extrinsecos. Tendo-as porêm , ~ao pre
cizas outras partes da oraçâo, que posto s~jâo neces
sarias para o complemento do sen lido , na o o ~ao 
para a integridade da proposiçao, antes accidentacs 
e accessorias a ella. Taes sâo as Preposi;ces, que· 
jndicâo ou o objecro da acçâo do Verbo, ou o ter
nlo da sua rela~âo, ou suas circunstancias; as Co!J· 
junc;ões, que indicâo as relaçócs de nexo e de or .. 
dcm, que huma proposiçâo tem para outra; c as b;Ur
JeifÕU, que iodkão, alêm do pen~amenro, o estado 

tam, 
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tamb~m de commoçâo, em que a alma se acha a 
.:espeito do objecto , que a affecta. 

A :~..• diiFI!rcnça h e que h umas destas Partes, e ns 
mesmas que sâo necessarias para integridade da pro" 
posição, como Substantivos, .Adjectivus, e 1érbo, 
são .Dec!Íitaveis, isto !te, variaveis em suas termina· 
ções segundo as differentes relações de Genero, Nu
mero , e Pessoas , com que representão os objectos , 
que exprimem : outras indeclintl'ueis e invariaveis nas 
'SUas terminações, quaes são as Partes accessorias da 
Eropo3i~âo, que sâo as Preposifóe.r, ConjuncfKe.r, e 
Interjeiçoes. 

E a razâo está clara. Como as primeiras são es. 
senciaes á .rtoposiçao, que nâ.o he outra couza, senão 
a enuncíaçao de hum juizo, ou percepção de conve
niencia e identidade entre duas ideas; tanto estas, co· 
mo a da reláçao de coexistencia , significada pelo Ver. 
·bo, são tres ideas correlativas, humas ás outras. O su
jeito da proposição he relativo ao Verbo, o attribu~ 
to ao sujcito, e o Verbo a ambos dous , trcs ideas 
que fazem huma so, qual he a do sujeito da pro;. 
posição, contendo em si a idea do attributo. A mes
ma éorrela'jâo pois, que h a entre as ideas, devia tam• 
bem haver entre as palavras, que as representão, va
riando de terminações á proporção que as mesmas 
ideas variâo de genero, e de numero , e concórdan
do entre si .para mostrarc:m pela conformidade mesmã 
de sua forma exterior a identidade Logica do attri• 
buto com o sujeito. As Partes indeclinaveis por~m, 
como exprimem outras relaçóes , que não requerem 
extremos identicos , nâo estão sujeitas à regra da con• 
cordancia, e por isso são invariaveis na sua fórma. 

Huma 3·' differença muito notavel entre as Partes 
Nominativas e as Conjunttivas he set o numero 
daquellas quasi infinito , e o destas muito pequeno. 
Porque como as primeiras representâo as ideas e .ob· 

Je-
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jectos do nossos pen~amrntps, e estas idcas c objc., 
cto:' ~lo, a bl!m \\iur , infiniws ; a qq~ntidade nu
mcrica de~tas palavras hc incomparavelmente muiro 
maior que a das da s<:gunda clnssc, rc11tringida a ex, 
primir poucas rdaçócs gt·racs, c çstas quasi sempre as 
mem1as; para o que poucJs palavras são precizas. 

A~sim observamos que os \'oc~bularios de rodas 
as Linguas se comp6!!m quasi tot:Jimentc de Nomes 
Suh!>tantivos e de Advcrbios, ou St. parados, ou in
corporados nos Advcrbios e nos Verbos, chamados 
por ifso Adjc~rivos em conrrarosiç5o do Verbo Sub
stantivo, que he o unico Ve1bo siQlples; e que as 
PrepoJi[õt.r, ConjrmcfÕU, e llllerjti[Õt.r, se reduzem 
a poucas dezenas. 

+• Finalmente, como os Nomes Sub~ranti\'QS, e 
Adjectivos, e COJ]sequcnrementc: tambem os Verbos 
Adjcçtivos , alêm das suas sigJlificaç6cs principaes , 
que lhes sao proprias, se encarregao de exprimir ao 
met:mo tempo muit~s outras iqeas accessorias , que 
modificao as prindpaes : vêem-se pbrigados a au
~mentar o volume material de s~us vocabulos, accres
centando Syllabas sobre Syllabas á proporçao, que t:e 
lhes accrescentao novas ideas. Daqui vem qu~ as Fa• 
lavras desta classe são mais compridas e polysyllabas, 
comparadas com as da srgund:} classe. 

Pois que o V crbo Sul>Stanrivo, e as PreposiçlSes, 
Conjuncç6es, e lnterjeiç()~s n.ão ~xprimindo outra cou
~ senão rclaçlScs simplicissimas. c meras yisras, CO".) 

que o nosso espirito olha aquelles objectns c ideas , ja 
combinando-as , ja ligando-as , ja ordenando-as, )a 
mesmo confundindo-as fiD hum ponto de vista e em 
.huma sensação: as palavras de que se serve para i!:to 
alêm de ser~.m muito poucas, 5:Ío tambem de ordina~ 
rio muito curtas e quasi todas monosyllabas em ouasi 
todas as Linguas ; que por i~m se podem ch:!n,ar 
Particu/111 em compara~:io das outras, que mais me-

rc. 
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recem o nome de Parte.r. Assim vemos que o nosso 
Verbo Substantivo Ser he monosyllabo em quasi to• 
das as Linguas, antigas e modernas, e o mesmo he 
evidente nas Preposíçóes , Conjuncçôes, e lnterjeiçôes. 

Por tanto determinado deste modo o numero 
certo das Parres Elementares, de que se compée toda 
oração e discurso; passemos ja a tratar de cada huma 
dellas em particular nos Capitulas seguintes. 

CAPITULO li. 

Do Nome Su!JStantivo. 

NA natureza nao ha senão duas couzas, que pos
são ser objecto de nossos discursos, que são Su!J.rtan
âas, e Q!lalidade.r. As primeiras subsi~tem per si 
sem dependencia das segundas, e estas dependem das 
·primeiras para poderem subsistir. Hum corpo por ex.: 
lJOde subsistir sem ser redondo ; porêm a redondez..a 
não pode existir sem ser em hum corpo. Se as Lin
guas fossem simples representações dos objectos da 
natureza , deverião exprimir sempre as Sulutancia.r 
por meio de Nomes Substantivos, e as Qualidades 
por meio de Nomes Adjectivos. 

Mas como ellas são huns I1rstrumento.r Analy
tico.r, dados aos homens , não so para exprimirem e 
communi.carem suas ideas; mas ainda mais para po
derem discorrer sobre ellas ; e o não poderiâo fazer 
a seu arbitrio sem ter hum meio de considerar os 
objectos por todos os lados possíveis para os combi
Jlar de todos os modos, fazendo dos mesmos, ja o 
sujeito , ja o attributo dos seus juizos e compara· 
çlSeS'; e por outra parte não podendo ser sujeito de 
.h uma proposição, senão h uma idea qualquer, conside
rada como per si subsistente 1 nem attributo senão ou· 

tra 
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tra idea con~iderada como acccssoria , e dependc:nrt. 
de hum sujeito para ftJb~istir: daqui veio :a neces!i
dade, em que se ach:irâo as Linguas, como Insrru
nu~atos de H.aciocinio, de sub~tantivar, quando lhes 
fosse prccizo , as mesmas qualidades insubsistentes , 
como l!:t:ttnsão, Solidt!:., lJunza, Cór·, (.,-c., e de 
adjectivar as mesmas subsrancias fazendo, 1-or ex.: de 
Espírito Espiritual, dt Corpo Corf(lrto , dt Cto 
Ctluti.tl, t dt Ttrra Terrutrt, &c. 

Daqui se "ê 9ue a detiniç:ío do Nome Suhsnn
ti,·o e Adjecrivo nao se deve tirar, nem da diff~:rence 
natureza das liubstancias e qualidades physicas , nem 
da differença de hum poder estar so na oração, e ou
tro não: mas sim do differente ministerio, que cada 
hum exercita n:t enunciaç5o analyrica do pensam~nto. 

O Substantivo pois, he hum nome, que expri-
711t qualquer couz.a como .rubsisunu por .ri mesma, 
para podtr ur sujeito da ora[áo, smz depmdencia 
de o:1tra. 

E o Adjectivo, he hum nome, que t."(prime h u
ma couza como acuuoria de outra para .rtr snn
pre o attributo de hmn sujeito dar o, ou occulto, 
sem o qual não pode subsisttr. 

Todo o Nome Substantivo, ou he Proprio, ou 
Commum, chamado tambem .Appellativo. Nome Pro
prio he aquelle , que convem so a huma pessoa , ou 
couza, como Honuro, Camões, Ceo, Terra, Portu• 
ga/, Lisboa. 

Se a cada individuo, ou couza se désse hum no
me proprio ; senJo os individuas infinitos , e mais 
que as areias do mar; seria preciza huma infinidade 
de nomes; a qual mesmo de nada aprm·eiraria; as
sili_l po~ ser incomprehe?sivel , como porque nada 
ad1antana nossos conhec1menros. Pois , dependendo 
eH:s da a~alyse .: compara~ao. dos objectos; o~ no
me:; propnos scnao os mais 1mpropnos para JHo , 

R ror 
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por presentar so individuas sem relaçlSes communs c 
g.:raes, que slo os mananciaes dos conhecimentos hu .. 
rua nos. 

Es~es ~ornes por .ra,nto nao pertencem propria· 
mente as Ltnguas consideradas como Methodos vul· 
g3re:~ analyricos , e por isso não costumao rer lugar 
nos Vocabularios das mesmas; mas so nos Dicciona
ri~s Histo~icos ~ e d~s Artes , aos quaes per.tencem. 
Nos das Lmguas .entrao so os nomes Appellauvos, os 
Adjectivos, os Verbos, e mais partes da Oraçao, que 
sâo as unicas que servem para decompor os seres in· 
dividuaes e compostos em as suas ideas ·simples a fim 
de se poderem comparar, e recompor depois. 

Pode-se ainda dizer que todos os Nomes Pro
prios nâo forâo na sua origem senão nomes Appellati· 
vos , e communs , como se vê em quasi todos os 
Nomes Proprios Hebraicos, Gregos , e Romanos, e 
ainda nos nossos, .que sendo communs a muitas pes
soas e couzas, somos obrigados a individua-los com 
os Sobrenomes , A ppellidos , e outros carac.teres , que 
os especifiquem: como D. 'João Primeiro, Segemdo, 
&c. Yilma do -Minh'O, Vi tina do .Aiemtejo, &c. Sub· 
stantivo Commum ou Appellathro he aquelle que expri
tne huma idea geral e ahstracta, que convem a muuos 
in di viduos, ou sejâo pessoas, ou couzas. Digo: huma 
idea geral e abstracta ; porque ella não ·existe na 
natureza, como a dos individuas, significados pelos 
nomes proprios ; mas so no entendimento humano e 
na palavrà a que se alligou. 

Estes Nomes Commems , ou sao Univertau e 
Analogicos, ou Pardaes e Modaes. Os Universan 
exprimem huma noçâo, ou ajuntamento de qualida· 
des communs a muita·S ·substancias que existem real· 
mente na natureza. São nomes de classes, que arran
jao os idividuos _,debaixo de certos generos e eSl?ecies. 
Se elles classificao os seres segundo suas qualidades 

CS• 
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nsenci3es e constantes, chamao-se .App~llatiur 1 h;·· 
s1cor como : Erpiriro, ('orpo, Homtllt, Pruto. c 
6C os' clamfido segundo as suas quali~ad~:& acdd~n
raes c variaveis , chamao-se ~.ppella/l't'OI lr1uau, 
como : Rd, J.\lagistrlldo, Sactrdou, &c. 

Os Appdlnrivos Pardau, ou .Modacs cxrri
mem huma qualidade so , porêan comll'llm a muicos 
indh·iduos, a qual qualid.Hic, as<:im com:idl'rada , n:io 
existe senâo no Entendimento, c ~ao de dois modos, 
ou Ab.rtrocror, quando exprimem as qualidades, abs
trahidas das sub~tancias , como •ubsiw:nres por ~i 
mesmas, v. gr. Brtwcura , Bdltza, Probidade; OJJ 
Concreto.r , <JUanJo exprimem as mesmas qualidades 
como sub~istemcs em hum sujeito, porém vago e in· 
determinado. Taes sao os Ad)cctivos subsranri"ados 
por meio do Artigo, como quando dizemos: D E/e'Va
do, tJ Sublime dos pmsamentor, o Jurto, o Ho11esttJ, 
tJ Bel/o ; e os Nomes Verbaes, ou lnfini~s lmpes
soaes dos Verbos, que exprimem jndefinidarr.ente a 
coexistencia de huma qu~lidade, ou acçâo em hum ~u
jcito qualquer, como Lor1var, Entmder, Ouvir, 6 ..... c. 

A distincç3o, que ac~bamos de fazer de varias 
e1=pecies de Appellativos, abre caminho ás observações 
seguintes. 

t .• Q.ye, nao tendo elles por si caracter algum in
-dividual, por que se possão considerar como substan· 
cias á maneira dos Nomes Proprios; nunca se- podem 
empregar como sujeitos da Oração sem serem prece
-didos do Artigo, ou de outro qualquer Adjccrivo De
terminativo claro ou occulro, que lhes dê aquelle ca
Tacter. Assim dizendo nós Ptdro he mortal, ja não 
diremos Homem he mortal, mas sim o Homem ht 
mortal. 

z.:s Qpe como os Appellati\'os Analogicos , c 
Universaes, exprimem a mmma total das qualid:~dcs 
communs a muitos indivíduos, c sao nomes de elas· 
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sesequivalentes a todos os Adjectivos, pelos quaes po• 
deriamos significar separadamente cada huma daquel. 
las qualidades : elles se podem empregar adjecrjva· 
mente como Attributos da proposição, porêm sem 
Artigo, o qual lhes tiraria esta qualid2de. A differen· 
ça , 'lue ha entre hum Attributo enunciado por hum 
.Ajecuvo, ou por hum Appellativo, como nestas pro
posições Pedro he justo, Pedro he homem, consiste 
so em se affirmar na primeira que a idea de Justiça 
se inclue na idea de Pedro; e na segunda que a idea 
de Pedro se inclue na da classe humana. Porêm se 
ajuntamos o Artigo ao nome Appellativo, quando h~ 
attributo, entâo fica substantivado, e faz a proposiçao 
identica e convertivel em seus termos. Assim tanto 
importa dizer: D. João he o Principe Regente, co
mo o Principe· Regente he D. João. 

3.• Qye por esta grande analogia entre os Appel
lativos Universaes e os Adjectivos succede duvidar.se 
se alguns Appellativos Moraes pertencem á classe da
quelles, ou á destes; como os nomes Rei, 'Philo.ro
pho, Letrado, Soldado, Pintor, Poeta, Cidadão, 
Irmãó, Fidalgo 1 Peão, e outros muitos de que tere
mos melhor occasiâo de falar, quando tractarmos dos 
Adjectivos. 

4·• Qye por esta mesma analogia entre os Ap
pellativos e Adjectivos se costumao aquelles subsi:i· 
tuir muitas vezes em lugar destes com lhes ajuntar a 
preposição de sem Artigo, como homem de·probida· 
de, de prudencia, de lt:tras, de saber, em lugar 
de homem probo, prudente, letrado, sabio, &~. 

Até aqui considerámos os Nomes Substantivos 
quanto á sua significa~ão principal, e funcçôes es· 
senciaes, 9ue exercita? na enunciaçâo do .Pensamc:nto; 
sem respeito algum as suas f6rmas enenores e 1deas 
accessorias , que em consequencia das mesmas lhes 
provêm da fUa diriva~âo-, composi.~ao, genero., e nu-

me-
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n1ero. O que fará a materia dos tres Artigos seguin· 
tcs. 

A R TI G O I. 

n~ 'Varias fórmas d~ Suhstanli'VOS. 

Ainda que estas fórmas pertençâo tambem em 
parte aos nomes Adjectivos; ellas comtudo sao mais 
proprias aos Substantivos, e por isso as collocamos 
neste lugar. 

Por respeito a ellas se dividem os Nomes em 
duas classes geraes. Os que não nascem de outros da 
nossa Lingua; postoque tenhão origem da Latina, cha
mao-se Primith:o.r, como T~rra, Mar, P~dra, &c.; 
e os que nascem dos primitivos chamâo-se Diri'Vados, 
como de Ttrra Ttrre.rtr~ , Terraqueo, Terrea/, 
Terreno, Terrmho, Terrifo, &c. , de !Jfar .IJ!aré, 
l.1arezfa, Marujo, JJ1ari.rco, &c., de Pedra P~
dreiro, Pedreira, P~draria, PedradiJ ou .Apedra
do, P~dra/, Pedregal, P~dréz, Pedro.ro ou Pedr~
go.ro, PedrotlfO, Pedregulho , Pedrada, Pedraluei
ra, .Apedrej11r, Empedrar, De.rempedrar , Empe
drenuer, Émpedrmido, &c. 

Os Dirivados, ou o sâo de Nomes proprios, 
ou de Nomes commun!l. Dos proprios se diriv5o os 
Gmrilico.r ou Nacio11aes, que declarâo de que gen
te, nação, ou p:!tria cada hum he, como· de Portll
gal Pot·tugtJêz, do Algar'Ve Algarvio, do .Aitmtejo 
.Almztejifo, da Beira Beirão, do JJ!b1ho J.1linhoto, 
de Traz-os-Mo11t~.r Trn m101Jt tllto , de LishOfl Li.rho
tzen.r~, Li.rbo11êz, Li.rbo!ta, de Bragm1ca Brngmr
f!ÍO ou Brnga~zcêz, de Coimbra Coimt;lío, ou Cc
llimhricmse, &c.: e os Pntrotzymicos, que ao rrinci
pio erão huns Nomes Adjecdvos, que so designavâo 
~liaçâo , como Alvares, que queria dizer fiJho ou 
nlha de .dlva1"0' .~·1111(/;e,r d~ Saucho I l~n:ol:des rle 

Fer-
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Femanào , Btrnardes de Bernardo , .AfarqtJeJ de 
Marco, Pet·e.r de Pero ou Pedro, Soares de Soeiro, 
Jl'"a!que.r de Vasco, &c. Depois pa~sárão a ser appcl· 
lidos hereditarios, c proprios de certas familias. 

Os Substantivos communs di ri v a dos sao , ou 
Augmmt ativos, ou Diminutivos, ou C'ol/ectivo.r, ou 
:Yerhae.r, ou Compostos. 

Os .Aug11ze:ttativo.t sao os que com mud:mça na 
sua terminação tmgmentao a ~ignificaçâo de seus pri· 
mitivos' ou quanto. á sua quantidade, ou quanto a 
~ua qualidade. H uns augrnemão mais, outros menos. 
Os que augmentâo mais, acabao ordinariamente em 
li o, como de Homem Homemzarrão, de Mulher Mu
lher li o, de PYJ.oço Mocetlio, de Rapaz Rapagão. Os 
que augmentâo menos, ncabão os masculinos ·em az 
ou aço, como Beberraz, Belliguinaz, Ladravaz, 
l..inguaraz, Vilhacaz, M:sfraço, Mi11istrafo, Ri
"t:aço, Soberbaço; e os fem1nmos em 01111, .como Mo· 
cetona, Mulherona, &c. 

Os Diminutivos são os que mudando a termi
naçao de seus primitivos , lhes diminuem -mais, ou 
:menos a significação. Os que diminuem menos, aca
bao ordinariamenre , os masculinos em éte, óte, -ôto, 
como Doudéte, Escudéte, Mocéte, Panéte, Peqtte
nête, Pi.rtolête, Pohrête, Bacoréte, Camaróte, Per
digôto: e os femininos, em· éta, óta, 'tlgem, ilha, 
corno 1/Mta , Mocha , Vil!éta , Ilhota, Ga/eota, 
17illota, Vil/agem, Camilha, &c. 

Os que diminuem mais, acabao ou ·em inho, 
inha, quando os l'rimitivos terminão em vogal -ou 
consoante, como Filhinho, Filhinha, Mt1lhe1·inha, 
Rapazinho; ou em zinho, zinha, quando os primiti· 
vos terminão em di phthongo, como Homemzinho , 
Leãozinho , Paizinho , Mliizinha. O z euphonico 
faz-se necessario na dirivaçâo destes diminutivos, pa· 
ra evitar o hiato, nascido do concurso de tres vo-

gacs. 
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g;~cs. Porêm, quando o meo;mo z se emprega sem 
esta nc:c{.'ssidadc nos que não acab5o em diphthon
go ; parece fazer sua difli:rença nos Jncm,os dimi
nu!i\·os, como se vê nestes dois J.\J11/heri1Jha, A!u
lh~rzinha. 

Seja como for, o que he certo he, que a nossa 
Lingua hc mui rica neste 9cncro de dirivação, a qual 
faz co•n que a significa~.to de hum primith·o tome 
Jmm :tugmcnto enorme, e ddlc va dcsc~:ndo gradual
mente :ué o extremo conrrario de pcquenhez, como 
se pôde ver nos dirivados dcsrc5 rres Velhaco, 1.111-
lher, Sob~rbo, dirivando-sc ddles Vtlhadío , J'e/ha
caz, Ye/haquete , Ytlhoqt~i1Jbo, Ydhaquito ; },fu
lherão, J.llrtlhero11a, J.lfu/herinha, i\1rtlhrr:::::i11ha; So-
berbíio, Soberhaço, Soberbête, J'oberbinho. 

Quanto ao uso destes augmcntativos e dimi1}uti
vos, geralmente se póde dizer que ellcs se não em
pregao se nao no estylo familiar e chulo, c raras ve
zes nos discursos graves e serios. Servimos-nos dos 
augmentativos em vituperio para engrandecer a enor .. 
midade c desproporção, ou do corpo , ou do vicio, 
como .J\fu/heriío, Soberbão, Sabichão; mas 1amb~m 
ás vezes para louvor, como :t proposito se servio Viei
ra dos augmentativos Yalemáo, Afinistra{o. 

Servimos-nos outrosim dos Diminutivos ordinaria
mente para ridiculizar, como se servio Garcia de Rc. 
:zende na sua J.l1iscel/an(a comra a extrav:~gancia dos 
.uajos de seu tempo, dizendo a foJ. 163 co!. 3· 

Agora vemos capinhas, 
Muito curtos pe/lot inho.r, 
Go/piiJbo;, e çapatinfos, 
Fundas peCjuenas , mrtlinha.r, 
(;ibõt'Jr::ilzho.r, barreti11hos, 
Estreitas cahrçadinhns, 
Pequenas 1J011Iituu::.hJ''(1S, 

E r-
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E.rtrdtinha.r guarnições, 
E muitas mais inven!fÓes; 
Pois que tudo são couzinhas. 

Comtudo estes mesmos diminutivos fazem ás ve
zes hum bom effeito, quando se tracta de objecto~ de 
carinho, e se percende excitar com elles a ternura, 
e compaixão , do qual uso temos exemplo em Camóes 
Lusiad. IH. I27• 

A estas crianciohas tem respeito. C. IV. 18. 
Aos peitos os filhitJho.r apertárão. 

Chamao-se nomes Collectivos os que no singular 
significao multidão , quer de pessoas, quer. de couzas. 
Elles sao, ou Gerae.r, ou Partitivos. Os geraes sao, 
ou indeterminados, como : Nafão, Cidade, Povo, 
Exercito, Gente, Concelho , Congresso, Arvoredo , 
Rebanho , &c. ou determinados , como: huma Nove
na , Dezena , Onzena , Duzia , Vintena , Q!larente• 

. na; Centena, Milhar ou Milheiro, Milhão, &c. Os 
Partitivos são, ou Distributivos, como: a Metade, 
o Terso, o Q!Jarto, o Ouinto, o Oitavo, o Dizi
mo, &c. ou Proporciona"'êi, como: o Dobro, o Tres
dobro, o Ouadruplo, o Centuplo, &c. 

Os Ãj)pellativos Verhaes Dirivados sao os que 
se formão dos verbaes primitivos, e fórmas infinitivas 
dos Verbos em ár , êr , ir, e em do, como : de AH
dar se dirivâo Atzdarejo, Atzdarengo, Andarilho, 
Andejo; e de Andado se dirivão Andada, Andadei
ro, Andador, .Andadura, .Andanfa, &c. Os acaba· 
dos em or, como: Amador, Ledor, Ouvidor, e ou
tros semelhantes, duvida-se se sâo Substantivos ou Ad
jectivos. Quando destes tractarmos , 'diremos a que 
classe pertencem. 

Finalmente os Appellativos Dirivados Compostos 
são os que se compóem de duas, ou tres palavras Por
tuguezas, ou inteiras, ou alteradas com alguma mudan-
~a. Compoem-se elles Ou 
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Ou de àous Subuanti\'OS , corno Arquibatrro , 

Ferropéa, }.futrua/a, NortcJtJ/, Pontapé, 1/ara
pdo, UsofrsiCto, &c. 

Ou de Subst:mtivo e Adjrcti"o, corno Boquir
rôto, Cantochão, Lugartmmu, Afa/ftitor, Mallir
roto, &c. 

Ou de Adjectivo c Substantivo, como Altihai
.-co, Cemopta, Gt111ilhommz , Alachafmzea, !.!tio
dia, }.fmoridadt, Sah.:oconducto, &c. 

Ou de Verbo c Nome, como Baixamar, Bei· 
jamiÍo, Botafogo, Cata sol , Esfolagato, Fiucapé, 
Pauaumpo , Pilztarô;-co, Pilllasirgo , Sauluxa, 
Sacatrapo, Talhamar, Torcicol/o, &'yrasol, 1/a/ha
collto, &c.; ou de Verbo c Adverbio, como Paua
'Vallte, Puxavaute. 

Ou de Preposição, e Nome, como Anttmmshá, 
Co11tramutre, Colllratempo, E1rtrecasco, Parahem, 
Parap_tito , Semraziío, Sobres a/to, Traspé: ou de 
dous Verbos, como Corrimaça, Ganhaperde, Mor
difuge, Vaivem, &c. 

Finalmente alguns ha compostos rle tres pala
vras, como Capaemcol/o, Fidalgo, Mahnequer, Vm
tapoupa, &c. 

A R TI G O li. 

Dos Ge1uros dos Nomes S11hstantivos. 

Genero quer dizer Claue, e eHa he o arranja
menta de muitos irdividuos, cu couzas, que tem al
guma qualidade corrrnum a todos; e como rodos os 
animaes naturalmente se distinguem em duas Classes, 
ou Generos segundo os dous ~cxos de u;ad•o c de fi-
11Ua: os Grammaticos puzerão os nomes dos primei
ros na Classe, ou Cmrro J.·lfaswliuo, c os dos H·~un
dos no lmú1:h1o. Estas s5o as Classes n:auraes, em 

S que 
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qu~ entrao so O!! anima e;:. Todos os mais seres, que 
n.lo tC"m sexo algum, deveriâo ser arranjados na Clas
se, ou GtiJero Neuiro, Í:ito h e, formarem todos hu
m a terceira Classe , em que entrassem os nomes dos 
in.iivtduos e das couzas, que nenhum sexo tem, nem 
masculino, nem feminino. 

Porêm o uso das Linguas , sempre arbitraria 
ainda quando procura ser consequente, vendo que a 
Natureza lhe tinha prescrevido a regra dos sexos na 
Classe dos animaes , quiz seguir tambem a mesma 
no~ nomes das couzas , que os nao podem ter , fa
zendo por imita~ão huns masculinos , e outros fe. 
rnininos, e por capricho outros nem masculinos, nem 
femininos, mas Neutros. Das Classes naturaes, a si
gnificação mesma determinava o seu genero: das ar· 
bitrarias, so a .terminação dos nomes, analoga á dos 
primeiros, he que a podia determinar. Daqui a divi
são das Regras dos Generos dos Nomes, ou pela sua 
Significação, ou pela sua Terminacão. 

Todas estas Regras serião esc~sadas, se nâo hou
vesse a necessidade da concordancia, e os Adjectivos 
todos fossem de h uma so terminação, como h a mui
tos. Porêm como a maior parte delles tornao formas 
genericas , correspondentes aos generos dos nomes, 
com que concordao; foi necessario distinguir e saber 
os generos dos nomes Substantivos para lhes applicar 
as fórmas dos nomes Adjectivos, que o uso quiz lhes 
correspondessem. 

O Genero pois do nome Substantivo he quem 
c1etermina , e por conseq~Jencia mostra a fórma Ad
jectiva, que com elle deve concordar, e não ás aves
sas. SI! o Artigo, que precede sempre o nome Substan
tivo, e se o Adjcctivo, que ordinariamente o segue, 
tornao, segundo o seu genero, ou a fórma masculi
na , ou a feminina, e digo, por ex.: O homem Sabio, 
A mulher Virtuosa; o Artigo e os Adjectivos tornao 

es· 
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tsras fôrmas gencricas, porque sup~6<:m ja esrabcl<.ci
cC's pc:lo u.o da Língua os gcnc:ros dc.srcs dous norr cs 
1-Jommz c ~\lr1/hrr, os quacs se alguem ignoraHc, mal 
poderia fazer a concordancia. 

A regra summaria pois, que di a Grammatica 
da Li11gua Castdhatra, Part. I. Cap. IH. Art. IV., 
e que segue o aucror dos Rudimt11tos da Grammati
ca Porlr1guer::a, Part. I. Cap. 11. §. 3·, para conl.eccr 
os generos dos nomes pelos dos Artigos, e Adjccti\'os, 
que se lhes :~juntao, he huma regra illuforia, que ~o 
pode servir a quem ouve c a quem lê para F:lber de 
que genero he o r.ome ; mas não a quem fala e a 
quem escreve. Os primeiros c.onhecem logo o genero 
do nome pela concordancia dos Adjectivos , que fez 
aquelle, que falou, e que escrevco. Os segundos tem 
elh$ mesmos de fazer esta concordancia , e facilmen
te podem errar nao sabendo primeiro de que genero 
h e o nome, com o qual devem concordar o Artigo e 
os Adjectivo~. 

Pode-se dizer: que o uso vivo da Lingua ensina 
tudo isto. He verdade. Mas o mesmo uso ensina tu
do o mais , e concluir-se-hia deste raciocinio que as 
Grammaticas erâo escusadaF. Mas, a nlo o serem, he 
precizo que, assim como cllas nos ensinao as mais re• 
gru de tàlar e escrever correctamente ; nos ensinem 
rambem as de nâo errar na concordancia. 

ParJ isto passan:os a dar as regras dos Generos 
com mais brevidade , e simplicidade do que té ora 
se fez , dividindo-as nos Gcnuos l\.,.attJraes ou da 
Sig1:ijitação, e nos .IJ'r!Jitrario.r ou da 'I ermitrafão. 

s J, §. I. 
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§. I. 

Dos Ge11tros Naturaes, determinador pela Signi
ficafão. 

REG R A I. 

São do Genero Masculino todos os nomes Sub
stantivos, que significao macho, assim proprios, como 
a ppella ti vos , ou sej ao de homens , como A11dré, Rei, 
ou de brutos, como Bucephalo, Ca7Jallo, ou de profis
sóes e ministerios proprios do homem , como Prophe
ta, Patriarcha, MaJ,istrado, Sacerdote, e ainda 
aquelles, que sendo femininos quando significao cou
zas, ou acçóes, passao a designar varias officios pro
prios do homem, como o Atalaia, o Cabeça, o Guar
da , o Guarda-Roupa, o Guia, o Lingua, o Tro'l11:
heta, &c. 

E como na Linguagem Representativa da Pintu
ra e da Poesia, se costumao representar em figura de 
homens os Deoses fabulosos, os Anjos, os Ventos, 
os Montes , os Mares , os Rios, e os Mezes ; isto 
bastou para se pôrem tambem na classe dos masculi
nos, como ']upiter, Lucifer, Norte, Olympo, Ocea· 
no, T ejo, Ja1zeiro, e outros semelhantes. 

REG R A li. 

São do Genero Feminino todos os nomes Sub
stantivos, que significâo femea, ou sejão proprios de 
mulher, como Matildes, Ignez, ou Appellativos de 
officills, e couzas, que lhes pertencem, como Rai
nha , Mãi, A7Jó, Madrasta, Costureira, Tecedei
ra; ou de bru-ros, como Egoa, Vacca, Rapouza, Ra
ta ~ &c. i ou em fim de couzas personificadas e reprc-

sen-
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sentadas em figura de mulher, como as Dcosas gc:n· 
tilicas Palias, Vemu, 6-c.; as partrs principnc:s da 
Terra, Er1ropa, .As ia, ./lfrica, .America; as Scic:n
ci:ts c Artes Libcrac:s, como Theologia, J>bilosophia, 
Pilztura, Poesia, Jlistoria, &c.; as virtudes c pai
x6es, como Justiça, Prudtncia , Fortaft:;ja, 7 tm· 
pera!lfa, J'obuba, Inveja, For11111a, Fama, &c. 

R E G R A III. 

Sâo communs de dous , ou pertencem ora a hum , 
ora a outro genero os nomes, que ou com h uma so 
terminação (á maneira dos Adjectivos de h uma w 
fórma) se podem applicar ja a macho, ja a femea, 
como l11fanu, Jnrcrprtte, Hypocrita, lffartyr, Ta
fui, 1/irgmz, &·c.: ou com hum a ~o terminação c 
debaixo de hum so genero ou masculino, ou femini
no, servem para significar ambos os sexos, no qual 
caso tem entâo o nome de Epicmos , isto he , m· 
brecommuns. Taes sao os nomes masculinos Eltpho1I
te, Cor'L'O, ~fa'L•a/i, Crocodilo, Rortxiuol, c muitos 
outros; e os femininos Aba da , Cobra , Codomiz , 
Onfa, Pu diz, c mmos infinito!~. Quando nos h c pre
cizo especificar o srxo do animal, ajuntamos ao seu 
nome promíscuo, debaixo do mesmo Anigo, o Ad
jcctivo explicativo macho, ou femea, dizendo: o Ele
phame macho, o ElephaNte femea, a Onça macho, 
a 011fa femea, &c. 

§. II. 

Dos Ge11eros arbitrnrio~, d_.ndo.r a co1zhuer pda 
UT11ll110fOO, 

No uso presente de noss?. Lingu:t n:ío h:~ nome 
algum Substantivo de genc:ro il;arto , hto he , de 

qt:e 
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que se possa usar arbitrariamente, ou com o genero 
masculino, ou com o feminino. Todos são ou mas· 
culinos, ou femininos. Os que antigamente erâo de 
genero feminino, como tomt'la, Eaho, Estratege
ma, E:xtase, Fim, 1.\fappa, Planeta, Synodo, o uso 
os fez constantemente masculinos' e os que erao mas
culinos então, como Alie/ui a, Ar'Vore , Bagagmz ,, 
Búe, Coragem, Frase , Gage, Homenagem, Lau· 
des, Linguagem, Linhagem , Origem , Pyramide, 
Vil/agem, Visagem, passarão com mais razão a ser 
.femininos. 

Em fim os que entao erâo incertos, e emprega
dos pelos nossos bons Classicos, ja em hum genero 
destes, ja em outro, como Catastrophe, Diadema, 
Phantasma, Metamorphose, Personagem, Scisma, 
Torrmte, e Trihu; o uso vivo da Lingua os fixou 
naquelle genero , que tinhao nas suas origen&, fazendo 
masculinos os que eráo neutros no Grego, como Dia
dema , Phantasma, Scisma ; e femininos os mais, 
que o são em Grego, e no Latim. Todos por tanto 
entrao nas Regras Geraes das Terminações, das quaes 
humas sâo masculinas , outras femininas , e outras 
communs ao genero. masculino, e ao feminino., como 
se verá nas tres Regras seguintes. 

REG R A I. 

Sâo masculinas as terminações seguintes : em 
i e zJ agudos, como Ja'Vali, Bamhú; em o grave, 
e' ô grande fechado , como L! f o, Baço, Brio, A'VÔ, 
e em im, om, ztm, como Brtm, DDm, Atum. 

E bem assim as terminações nos diphthongos 
ái do, éo, êo, ói, ou óe, como Pai, Balandrdo, 
elo, Brêo, Comhói, , Heróe. Exceptua-se so Náo fe
minino. 

Sâo outrosi masculinas as terminações em ai, 
él, 
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li, i/, d/, til, como .Arra I, B11rd, .Atri/, Am:.ol. 
Exccp_rua-se so Cal feminino. 

E tambl!m são m:~~culinas as urmina)lScs em 
;.,. , Ir, (com é grande fc..><:hado) ir , r:r ( com ó 
grande aberto) c ur, c ô::. (com ô grande fechado), 
como Ar, Praz..er, Elixir, Bolrir, Catur, .Aigó~. 

REG R A 11. 

Sâo feminin:Js as terminações em à grave, como 
.Ab.z, Pada , Redea, Garrafa, Paga , Tia. Exce
ptua-se Dia ma~culino. 

As em ã, ou nm nazal, como .Arrã, Irmã, Lã, 
}.lafÍÍ, Afarrã, Roma. 

E as em ãi, c ê grande fechado, como J.-Jái, 
ltler&ê. 

REG R A III. 

Sâo communs ao genero masculino, c feminino 
as terminações seguintes: 

á agudo •• { 
1'11. 
F. 

I agudo •• { 1'11. 
F. 

e grave o o { 
lU. 

F. 

~ aberto •• { 111. 

F. 

... { 1\1. 

.. 
111 •• 

F. 

.Alwmi, M<má, Porá, Tafná. 
Pá. 

Ctifl, Fricall, M11rl 1 Pl. 

FI, SJ, RQ/J. 

BoJque, ltf~Jte, Valle. 

.Arte, 11' tvt, S eJe, Sauclt. 

Bel/uJ, D.J, 11',;, Rocf.J, Term.J. Vent.J. 

.Av.J 1 F.ncJ,,; 1 I•'illui, 11/uJ 1 111,; 1 Ttir.J. 

Cnixó•, Colclaiío, Ct~lltfÍÍII, Ct~rarií•, Fran:o•, 
Eurivó11, Fcijõ•, Jlfe/3,, Or:õo, p;,, 
Lnõo , l.irõo , Jtlno , JIIultiJio , Oua•i3a • 

Opiniõa, PcrftÍfÓ111 Rt~fÕ111 RtJ&ÕII1 Tenslt~, tl'c. 
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f 1\1. 

ii, ou em • -{ F. 
I 
I 
l 

Armazem , Assem , Bem , DesJem , Homem , 
Pagem, Refem, Selvagem, Trem, Jlintem. 
Carruagem, HomeiUigem, Lavagem, Imagem, 
Ferrugem, Margem, OrJem, Forragem, Mct• 
rugem, Vertigem, Ventagem. 

li ..... { 
1\I. R~ i, B~i. 

F. Li i, Grêi. 

Ir ••••• { 1\L 
F. 

Dezér, Talhér. 
M ulMr, Colhér, 

8r. •, •• 5 M. 

~F. 

Amur, JfrJ6r, Jfntfur, Calar, Fav6r, PervtJr, 
Lirur. 
Clr, Dôr, Flôr. 

cu; • • • • • { M. Antraz, Arganaz a Ca6az, Rap11z. 
F. Paz, Tenaz. 

éz ••••• { M. 
F. 

Co11véz , Revéz. 
Féz, Téz. 

{ 
M. Arnh , Inlh, Mh, '" .... ; F. -Rêz , Torquêz, Vêz, 

iz. ..... { 
M. Lapis; Matiz, Nariz, Verniz. 
F. Buiz, Cerviz, Matriz, Raiz. 

6z. ..... { l\1. A{jnroz, Cóz. 
F. A11troz, Foz, Noz, Voz. 

ríz • •• , • { 
M. Areabuz , Capz1z, Ctlsellz, Lapuz, 

F. Cruz, Luz. 

Por este modo ficao mais facilitadas do que até 
agora as Regras dos Generos. De 43 terminaçóes, que 
os nossos nomes tem , 28 ficao fixadas para por ellas 
podermos dizer ao certo, se hum nome h e masculino, 
ou feminino. O que se consegue por meio das d~as 

pn-
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prin·ciras Regras , ficando as!lim so I 5 duvidosas , 
qu:u:s !':Ío as da IH Regra. 

Mas destas me~mas 15 tirando 4, as mais tem 
t5o poucos nomes na nos~a Linhua , que roucos mais 
scr:ío do que aquclles, que se apontao para ex~ mplo 
na ml'sma Regra. So quatro destas termina~6~s com
muns, que são em~ grave, c em iio, [i, c ôr, hc que 
sâo mais fecundas em nomes, tanto masculim.s, como 
femininos. Mas a duvida, que semelhantes tcrminaçóes 
poderião causar, se diminue comidcravclmcntc, adver
tindo 

r. 0 ~1e :1 m:tior parte dos nomes femininos, aca
bados em e grave tem antes deste hum d que lhes ser
ve como de caracteristica para os distinguir dos mas
culinos da mesma terminaçâo em e grave. Taes ~ao 
Bomlad~, Caridade, Saude, Sttudade, Sede, Vir/ti
de, e infinitos outros. 

z." Qyc hum signal para distinguir a maior parte 
dos nomes femininos em iío dos masculinos da mesma 
terminação he o ser naquelles o iío precedido ordina
riamente ou da vogal i, ou da sibilante r, quer se 
represente assim , quer com dous .r.r, quer com c ce
dilhado, como Occasit1o, OpbJiáo, t'niiio, Sessão, 
Crmcn.rí1o, Ac[iío, Li[áo, l~erfeifiío, &c. 

3· o Que da mesma sorte a maior parte dos nomes 
femininos acabados no diphthongo et, ou se escreva 
:tssim, ou deste modo ée, ou deste em, se podem dis
tinguir dos masculiros da mesma terminação com < b
scrvar se ames do tal diphthongo vem a guuural g ; 
porque a vir ordinariamente sâo femininos, C< mo hr
ragéi, Ferrvgce, lmngem, c outros que se podem 
ver nos exemplos da Regra. 

4· o Em fim que o distincrivo entre os mafculino~ 
c femininos' acabados em ôr, com ô grande r~cha
do, he serem os 1'1 imeiros ordinariamente de duas c 

T mais 
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mais syllabas, e os segundos de huma so, como se 
pode ver nos exemplos da Regra. 

A R TI G O III. 

Doi Numeros, e Inflexões Numerlle.t dos Nomu 
Portuguezes. 

Chama-se Numero a differente terminação de 
hum nome, pela qual indica ser hum so , ou dous , 
ou mais os individues, ou couzas que elle significa. 
Daqui a divisão dos Numeres em Singular, Dual, 
e Plural. Dos nomes. Porruguezes, 1JUns tem so Sin
gular, outros so Dual, outros so Plural, e outros Sin
gular e Plural ao mesmo tempo, debaixo da mesma 
termina~ão , e os mais Singular e Plural com diffe .. 
rentes terminaçôes. 

Tem so Singular· 
I ,0 Os nomes proprios; como Cesar, Cicero, Sei

pião, Lisboa, &c. Se ás vezes dizemos os Cuares, 
os Cir.érot, os Sei piões ; e bem assim se algumas ter
ras tem nomes Pluraes , como Abrantes, .AJafóe:r, 
.Aitrgotlt, Alct~croas, Alhos-vedros, &c.; ou he porJ 
que de proprios se fazem communs ~ ou- he potque de
communs que erâo, se fizerao proprlos, e por isso sao
singulares com termina~ao plural. 

::z..u Os nomes proprios das virtudes· habituaes, das. 
Artes, e das Sciendas, e outras ide as abstractas , que 
as Linguas costumâo personificar, e olhar com·o sin• 
guiares, como t1 Caridade, o Pudor, a· Prudencia, 
a Justiça, t1 Fome, a Sede, o Somno, o Sangrte , 
a Grammt1tica, a Metaphysica, a Milícia, e. qua
si todos os nomes verbaes, como Amar, Q!Jerer, Ou
'Vir, &c. , e tambem os nomes dos ventos principaes 

com 
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com todos seus rumos e partid:ts, em que os marinhei
ro~ os dividem. 

3•0 Os nomes das Esprcies, c Substanciar. Taes 
s~o primeiramente os nomes de mctaes, como Ouro, 
Prata , J:"trro, L11pis, &c. Q!.•e se nós dizemos va· 
rios ouros, muita.r prata.s, posto a ferros, he porque 
empregamos estes nomes em sentido figurado por pe
ftU de o:1ro, e por grilhõt.s de ftrro. 

Em segundo lugar os nomes dos quatro Elemen
tos Terra , Ma r ou Agoa, L "ogo , .Ar ; nao obuante 
dizermos a11dar muitas terra.s, o.s art.t do mar, as 
agoos ferreas, mares 11U1ua à' a11tts 1:avegados , t'S• 

r a vil/a um mil fogos, &c. Porque nestes modos de 
fall.u, estas pala v r as não se tornao como nomes de 
Substancias, mas como partes do todo, e signaes pela 
couza significada. 

Em terceiro lugar os nomes de couzas , que tem 
pezo e medida , c se considerao como Especies , e 
Esreciaria.r, como .Arroube, .Az..eite, Cal, Leite, 
ll!eJ, P.lo.rto, Sal, Salitre, f/i1zagre, Yi11ho, &c.; 
Trigo, Cevttda , Centeio, Ali lho, Beijoim, Ca11e/la, 
Cra~·o, Pimenta, .lifa[riío, Comtro, Hortelá, Incm
.so, &c. Em fim alguns nomes collectivos, como !11· 
fantaria, Cava/lar ia, Gemi/idade, Christia1zismo, 
Paga1Ji.rmo, &c. 

Tem so D:~al os nomes, que significao parelha! 
de duas couzas junras , como .A1zda.r, .Andilhas, .Al

forges, Algemas, Iofes, Brngns, Calfas, Cai;õ~.r, 
Ciroula.s, Fauus, Gemios (signo) Tir:.or1ra.r, Vm• 
ta .r, Doru, D11as, Ambos, Ambas, &c. 

Tem so Plural os nomes , que significao , ou 
cougestóes de couzas da mesma cspccic, como Comi .. 
11hot, Ervilhas , Favas, Farelos, Grãos, Lem ilhas, 
Semeas, Termoco.t : ou mi~turas de couzas de dif· 
fercnte especie, éorro Frzes, Jrlig11.t, Papa .r: ou ag
gregados de couzas tcndLntcs ao m~rno fim, como 

T " .r.l-
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Ah:içaras, Arredores, ..tlrrhas, Ca11s, Completas, 
Confins, E.rgares, Espo11saes , Exequias , Gages, 
Grelhas , Herpes, Laudes, Matinas, Pt·eces , Re-
ftns, Reliqu•as , 'Trevas, Viveres, &c. Tambem 
tem so plurc.l todos os a'djectivos numeraes para cima 
de dous, como 'Tres, Quatro, Cinco, &c. 

Tem em fim Singular, e Plural ao mesmo tem
po, e com h uma so terminação os nomes seguintes : 
.Alferes, Arraes, Caes, Lestes, Ourives, Prestes, 
Simples. Nossos Escriptores antigos davão terminação 
plural a alguns ddles, dizendo: A!fêrezes, Arraezes, 
Caezes, Ourivezes, e de Simpres, antigo em lugar 
de Simples, fazendo Simprezes em lugar de Simpli
ces. O uso depois fez huma apocope do es final nes
tes nomes , servindo-se delles para o singular e plural •. 

A maior parte destes nomes se podem reputar ir .. 
regulares nas suas tet·minaçóes numeraes. Os mais to
dos, á excepção de poucos, seguem duas formaçóes 
regulares, segundo acabão ou em vogal, ou em con" 
$Oante, como se verá nas duas Regras seguintes .. 

REGRA I. 

Todo o nome acabado em vogal, ou diphthon~ 
go, forma seu plural accrescentando hum .r á termi
nação do singular, como : 

Hora Horas , Couve Couves , Povo Pót1os, Pá 
Pás, Pé Pés, Mercl Mercb, Javali Javalls, Fi
lhó l:ilhós, Belhó Belhós; (e nao Filhóses, Belhó
ses) .A1:d ,Avós, Nu Nus. E bem assim os que aca
bao em vogal nasal, como Lá Lãs, Malsz Mal.i.Zs, 
Dõ Dõs (antigamente Dões) Atú Atús-; .ou se ·escre
vão assim , ou Lam Lans, Ma/sim Malsins, &c. 

A mesma regra geral milita nos nomes acaba
dos em qualquer diphthongo, quer oral, quer nasal, 

co-
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como Pai Pais, Ptlo Pdos, !li leis, Cto Cetu , 
.JHio JUeos, lleróc 1/eróes, J.\/iíi Afãis, ~.\J,1o J.\láos, 
Lér 1 en, Boó Boõs, Riíi Riíis; sem ser prccizo fa. 
zcr cxccpçl>cs por causa da diffcrente Orthographia , 
com que vulgarmente se C!crc\·em ; rois as formaç6es 
fazem-se pela pronunciação, c não pela cscriptura. 

Est.t Regra padece huma unica cxccpçâo nos no
mes acabados no diphrhongo iío, que além da forma
çao regular em aos, tem tan bem as im·gulares em 
Õts, e tirs, como .fbrdão .t'brdiíos, Sermão Sermõn, 
Capitiío Capitiíu. A Rt.•gra, que dá Duarte Nunes de 
Lcâo para conhecermos, quando havemos de dar aos 
nomes em t1o hum ou outro plural , he; que, como 3. 
nossa tcrmina~âo em íio correspondem tres n3 Lingua 
Castelhana, a saber ano, 011, e a11; a primeira faz o 
plural em iio, a segunda em Õe, e a terceira em iíe, 
como J.1la1ro J.\Ja11os em Castelhano, Afiío Aliíos em 
Ponugucz, Oracio11 OraCÍfJIJU em Castelhano, Ora
filo Orações em Portuguez, Capitan Capitann em 
Castelhano, Capitão Capitães em Portuguez. 

Porém a não querer recorrer á origem Castelha
na (o que nem todos podem fazer); o mais commum 
e ordinario ás terminaçóes do singular em íio he mu
darem este diphthongo em Õe no plural accrescentan
do-lhe o s final, como Acçiio Acções, Lição Liçães, 
Tostiío Tostões. Esta he a regra mais geral. 

Della se podem exceptuar os nomes Portuguezes 
em ão, que em Castelhano acabao em a11, que fazem 
no plural em iíes, como A/emiío Alenrãu, Capelliío 
Captllilu, Escrivão Escrh:iíes, Tahelliilo Talt/li.1es 
Pao Pães, Ciío Ciiu, e poucos mais: c tam~em o; 
que em Castelhano acabao em ano, que fazem no plu. 
ral em ãos, como Christiío Christiíos, Corte silo Cor
te silos, Griío Griíos, lrmiío Irmãos, J\filo J\liíos, 
Orfâo Orfilos, Orgiío Orgt1oi, e poucos mai~. Os 
nomes Bençiío, Cidadáo, e Yilliío, podem f.11er de 

am-
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~mb~~ os J mo4os.: Benções, ou ... Benfi/Os, Cidadõe.r, 
ou Grdadao.r, Vrl/ões, ou l''"illaos. 

Os nomes acabados em o grave, mas precedido 
00 ó grande fechado na penultinla' nap ~o tem ter
J:llinaçóes pluraes, mas tambem lnfiexpes, mudando 
no plural em ó grande aberto, p ô grande fechado do 
singular, como : Cuch_ópo Ca_chópos, Avd A'Qó.r, Ovo 
O' vos, Soccórr() Socçf/rros, Gloriô.ro Glorió.rq.r, Gos-
tóso Gostósos. Esta regra c;omtudQ tem suas excepçóes. 
l;'orque, se nós dizemos Fórnq FdrntJs , Fogo Fógo1, 
Póvo Póvot; ja nao dize(llOS da me!!ima sone Co_ntôr--
110 Contórnos, mas Omtórnos , nem Pótro Pótrru, 
mas Pótros , e assim outros que o uso ensinará. Mas 
desta observaçao se devião fazer cargo nossos Gram-
maticos para ensinar a bem declinar estes nomes : o 
que ~té agora não fizerâo. 

REG R A li. 

Todo o nome acabado em consoante forma o 
s~u plural do singular, accresc_e.ntando-lhe e.r do modo 
&eguinte. 

Os que no singqlar acabao em r, e s, fazem o. 
plural com a simples addi~ão do u; e· o s final , fi. 
<:;apdo então entre vogaes, se. converte. em 2í, corno : 
Mar Mares,, Mulher Mulher~s, Prazer Prazeres, 
M4rtyr Marty_res, Flor Flores , Catur Catures, 
fds Pazes, Vb Vêzes, Perdis P~rdizes, Nás-No·. 
~u, Lús Luzes.. O nome Deor segue e-sta mesma 
a.nalogia fazendo no plural Deo.zes-, e Calis tarnbem 
fazendo Calises com s, ou Calice.s com ', que val 
o mesmo. 

Os que acabao e.m dl, ói, úl, tirada a consoante 
final, com o accrescentamenro do es se fazem pluraes, 
como: Animdl Animdes, F-ar.ót Faróes,, Az#L Azziçs. 
Exceptuâo-se l!r!al , Cal de :Moinho, e Con.r.ul, que 

con--
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('Mscrvandó o I, fbrmâo o plural l.1ttlu, Cu!u, ( orJ
u/n. 

Os que acab:ío em r/, tirado do rn~mo modo o 
1, t~m o plural em ir f como Bro111é/ Broquéis, 1 itl 
] i ir. A palavra ]lfd, st"gundo B:uros, n:io tem plu
ral ; mas antigamente lho davão , e dizião t'\!e!u , 
como tambem .~.Hii.r. 

Por cne mc~mo matto formao seus plúraes os no
mes acljccrivos, acabados ~m i/, qu:tndo c!tc r~o hc 
:~gudo, como: .Agi/, Doei/, Ester i/, Ft~cil, llobil, 
L?til. e ~eus compostos Difficil, Inbnbil, lntfoti/, 
]nutil, &c.; os quacs todos acabando antigamente ~m 
t no singular deste modo Agi/e, Docilt, Erterilt,&c. 
forma,·ão seus pluraes regularmente, accrescenrando
lhes hum .r, pela Regra I. Agora porêm , tirando o I, 
fazem em ti .r, como: .Agti.r, DóuiJ-, Estéreis, Fd
uis, Htfb ü, Uui.r. 

Aquelles nomes porêm, que acabao em t1 :~gu
do, para conserv3rem no plural este me~mo accento, 
mudão o I em .r , como Ardr1 Ardl.r , Ceitfl Cti
tlr, Fuzl/ Fr1Z:IÍ, St1htil Suhtlr. Temos tractado do 
nome Substantivo, passemos ao Adjectivo. 

C A P I T U L O III. 

Do Nomt Adjecfí•:o. 

J A dissen1os no Capitulo antecedente que o Atfjuti
'L'O he htmz 11omt, que e:-cprime bumn cou:: 11 como llt• 

cenori,z tlt otllrn, para ser .rtmpre o nttrrl mo de 
hrmz mjtito claro, Ofl ()tcu/t(), sem o qtltzl nó o pode 
subsistir. Expliquemos esta definiçao com hum exem
plo. 

Hommz , Pirtt~dt, sao dous subsrar.tivos, cujas 
ide:ts existem cada huma separadamente no r.o~so eF
pirito. Ambos são ~ujeitos, c como sustcntaculc~. ~e 

li um 
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hum certo numero de qualidades, e não ~e rnodificão 
hum a outro. Mas se digo Homem Virtuoso, ou Vir
trule Humatza; esta forma de discurso faz desappare
cer de repente hum dos dous sujeitos ; e na primeira 
expressao reune no Substantivo Homem todas as ideas 
incluidas no Substantivo Virtude; e na segunda reune 
no Sub$tantivo J7irtude todas as ideas incluidas no 
Substantivo Homem. 

Comparando-se pois os dois nomes Pirtuoso e 
Virtude, c bem assim Humano e Homem, se vê cla
ramente a differen~a d~s Adjectivos aos Substantivos; 
a qual está no nosso d1fferente modo de conceber os 
objecros, e na ordem analytica do pensamento. Nesta 
o Substantivo exprime sempre huma idea principal , 
gue he como o sujeito de certas qualidades, que nel
le existem e o modificao: e o Adjectivo pelo contra· 
rio nao exprime senâo certas qualidades , e ideas ac
cessorias, que suppóem sempre outra idea principal, 
na qual como em sujeito possâo existir, e a quem sir
vão de attributo para a modificar. 

Todo Adjectivo pois tem duas significaçóes, hu
ma distincta, porêm indirecta, que h e a do attributo; 
e outra confusa , porêm directa , que he a do sujei
to. Esta palavra Branco significa directamente.hum su
jeito qualquer indeterminadamente, que tem brancura; 
e indirectamente, mas com toda clareza e distincção, 
a qualidade da c6r. Por tanto todo Adjectivo indica 
hum sujeito, qualquer ; e exprime huma qualidade, 
que lhe attribue. 

Ora está claro que o sujeito indicado não pode 
ser senão hum Substantivo ; porque sobre este ~o he 
que podem cahir as qualidades, que per si não pod·em 
subsistir. Este Substantivo tambem não pode ser J1um 
nome proprio , ou de individuo. Porque como este 
tem em si mesmo todas as determinaçóes, e modifi
ca~óes necessarias para ser o que he; não pode ser mo-

di-
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di ficado, nem por conscquencia admiuir hum Adjccti
'\'O, que o modifi~uc. 

O sujeito p01s que o Ajccrivo indica, necessa
riamente hadc ser hum nome Commum, e Appellati· 
vo , que so he susceprivcl de modificaç6es e dercrmi
naç6es, por ser de sua mesma naturcu vago e inde
terminado. Assim quando digo : Pedro he bt.m; nâo 
quero dizer que Pedro he bom Pedro; porque isto da
ria a entender que ha Pedro bom, e Pedro uulo; o 
que não podendo caber no mesmo individuo, faria do 
nome proprio hum nome commum ; e se se podessc 
dizer Pedro l:e bom Pedro , tambem se poderia dizer 
Pedro he mdbor Pedro, o que ninguem dirá. 

Todo Adjcctivo pois concorda necessariamente 
com hum nome Appellativo do genero, ou espccic a 
que pertence o sujeito, sobre que clle cahc. Assim Pe
ilro he bom quer dizer que Pedro he homem hom; e da 
mesma sorce nos mais. Concordando pois sempre o 
Adjectivo com hum nome Substantivo, e esse com
mum, c nâo podendo concordar sem que o nosso en
tendimento perceba a conveniencía de hum com ou
tro: segue-se que todo Adjectivo com o seu sujeito, 
ou Substantivo equival a huma proposiçâo incidente, 
e por esta se pode resolver , como : Deo.r im•isi·z:el 
errou o mtmdo vish·e/, se resolve nestas proposiçóes 
Dt'os, qrte he hrmz E111t bzvi .rive/, treou o mrmdo, 
qr1e he buma cor~=::a vi.rit•e/. Todo Adjecrivo pois he 
Jmma expressão abbrcviada, que estando so na oraçâo, 
ou sendo apposto, contêm em si implicitamente huma 
proposição com seu sujeito que indica, com seu ar
tributo que exprime, c com seu Verbo que se lhe en
tende.•. 

Se o Adjectivo pois modifica sempre hum nome 
A ppellativo claro ou occulto; vejamos de quantos mo
dos este pode ser modificado , para dahi deduzirmos 
as diffcrcntes cspecies de Ajectivos. Todo nome Ap-

U pcl-
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pcllativo pode-se considerar, ou como nome de Cla.r· 
.re, ou como nome de Especie. Como nome de Clas· 
se comprehende deb:1ixo de si mais, ou menos indi
víduos, ou sua totalidade, v. gr. Hum homem, MzJi. 
tos homms, 'Iodos os homms , como nome de espe
cie comprehende todas as propriedades e qualidades 
que compóem buma natureza commum. No primeiro 
sentido he susceptivel de Determina;ão, a qual ap
plica o nome da Classe a mais, ou menos individuas, 
lnduidos nella' ou a todos. No segundo nao he SUS• 

cepti vel de âetermina~ão; porque hum a especie para 
o ser, tem hum numero determinado de ideas fixas e 
essenciaes; mas be susceptível , ou de Explica;ão , 
que desenvolva estas ideas parciaes incluídas na idea 
geral, ou no5âo significa da pelo nome commum ; ou 
de Restricçao, que pela addiçâo de alguma qualida
de accidental, accrescentada ás essenciaes, que formão 
a noção, restrinja esta com hum maior numero de 
ideas a hum menor de individuas. 

Hum so exemplo aclarará tudo. Neste, Todo ho
tnm·l he racional, mas nem todos os homens Já o ra
zoados, o Adjectivo Todo he determinativo; porque 
não explica, nem restringe o nome Appe11arivo Ho
mem; mas determina-o so, e applica-o a todos os in
divíduos da classe humana diuributivamente; e o mes
mo Adjectivo Nem todos, que val o mesmo que Al
grms, determina e applica o mesmo nome a huma par
te delles. O Artigo os tambem he determinativo i por
que indica que o nome Homem se toma ·ali em hum 
sentido individual e substantivo, e não como especie e 
adjectivamente. O Adjectivo Racional he Explicati
vo; porque desenvolve huma qualidade essencial ao 
homem, ja incluída na idea do mesmo; e o Adjecti
YO RazfJado he restricrivo; porque ajunta á idea do 
homerÍt huma qualidade accidental , que a mesma idea 
nao ::omprehendia , e que por isso a limita e reduz a 

hu· 
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} 1uma classe muito menor, qual hc a dos homms ra
r:oados em comparaç:ío com a dos racion:u.·s. Esras 
rres especies de Ad jecri vos tem diffcrrnres proprieda
des c usos; c por isso vamos a tractar de cada huma 
ddlas separadamente nos tres Artigos seguintes. 

A R TI G O I. 

Dos Adjrcth·os Dtttrmitllltit·os. 

Os Adjcctivos JJeurmhtat~vos ch3m5o-sc assim, 
rorque dccermin5o e applicâo os nomes de clasfes e 
conununs a cercos indivíduos parcicularmenrc. Elles 
tem tres caracteres, que ·os distin~uem sem:ivelmente 
dos outros Adjectivos, chamados Explicativos, e Re
.rtrictivos. 

O primeiro hc nâo causarem mudança alguma 
na significaçâo do nome commum , nem exrendcndo-a 
e desenvolvendo-a, como fazem os primeiros, nem li
mirando-a e restringindo-a, como tàzem os segundos: 
a nres deixando-a em seu ser, o que fazem so ne, ap· 
plica-la aos indivíduos da sua classe, ou tomando-os 
todos junctos, quer collectivamente Todos os h~mens, 
J.,1mhum homem; quer distributivamenre Todo homem, 
cada éomem; ou em parte tilgzms homms; ou singu• 
larmentc o homem, tste homem, &c. 

O ~egundo cancter he precederem !empre o r.o
rne Appdlativo que determinao. Pori~so esta proposi
ção Todo homem ht~ mortal he verdadeira. Pospondo 
porêm o rletern1inativo Todo deste rr.odo, O l·ommz 
todo he mortal, j3 fica falsa c impia. Nao mccede 
a~sim com os Adjectivos explicativos, e re~trictivos. 
Aquelles podem-se pôr dances ou depois, como {I hri
Jha1JU sol, e o sol brilha11te; c estes t:empre depois, 
como o homem jtiJIO, e n:ío o justo homem. 

O terceiro caracter hc nân serem susceptíveis de 
U ~ au-
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augmento e de gráos na sua significação , quer para 
mais, quer para menos, como o são os Adjectivos
explicativos e restrictivos, que so podem ser positivos, 
graduaes, e superlativos. 

A isro accresce ser o numero dos determinativos 
em todas as Linguas mui diminuto a respeito da mul
tidâo inilumeravel dos explicativos e dos restricrivos. 
Porque o numero das relaçóes , debaixo das quaes se 
pod~m .c?nsiderar o~ nomes Appellativos ~m respeito 
aos 1ndtv1duos, he mcomparavelmente ma1s restricto ,. 
que o das qualidades , que os outros exprimem. As 
qualificações de hum nome commum podem ser infi
nitas; as determinaçôes são· poucas, e as mesmas para 
com todos os Appellativos; que por isso todas as Lín
guas tem quasi os mesmos determinativos. 

Esta l1e a razão porque contentando-se os Gram
maticos com mostrar nas suas artes somente a differen
te natureza daquelles, tractando delles em commum, 
destes se costumao fazer cargo especialmente, tractan· 
do á parte cada. hum de per si, e com mais miudeza 
por occorrerem a cada passo na oração, e influírem 
muito na verdade, ou falsidade della. O que igualmen
te passamos a fazer, classificando-os toâos primeira
mente, e depois tractando de cada Classe separada
mente. 

Os Adjectivos Determinativos applicâo os nomes 
communs, e os determinao a hum sentido individual 
de dous modos : ou caracterizando-os por certas quali· 
dades individuaes; ou contando-os, e applicando-os a 
certo numero, e quantidade de indivíduos. Daqui a di
visão mais geral destes Adjectivos em Determinativos 
de Qualidaâe, e em Determinativos de· Qyantidade. 
O!Jando digo: Hum de meus irmãos; o Adjectivo 
Meus determina o Appellativo Irmãos pela qualidade 
de me pertencerem; e o Adjectivo Hum determina o 
mesmo pela quantidade numerica de hum entre outros. 

Os. 



p U r L O S O P Jf l C A. J 43 
Os Dcterminath·os de qu:~lidade se ~ulhlh id<. Ol 

em Gtrau, c em Espuiau. 0.; gcraes ~ío oo; q te 
junctos a qualquer nome commum, indic5o que cite se 
toma individualmenre em hum senrido detcrmin:Hiu, 
!:em comrudo clles mesmos o determinarem per l'i; c 
taes sâo os nossos dous Artigos, hum vago c b1dt· 
finito, como Hrmz homem, c outro Deji11ilo, como 
O homem. 

Os Especiaes porêm determinao ja per si me~mos 
o nome commum, individuando-o por alguma quali
dade, ou circunstancia particular, quer seja Peuoa/, 
como Eu A111o11io, Tu Pedro, Elle Sancho, 1-touos 
Paes, Vouos Av:fs; quer Local, que os mostra, co
mo Este homem, .Aquella 111ulher, O qual sujtito; 
Que por isso os- primeiros se chamao Determinativos 
Peuoaes, e os segundos Demo11strath:os. 

Os Dererminadvos de qua11tidade se subdividem 
tambem em U11h1tr.raes, e Partitivos. Os primeiros 
sao os que applicâo o nome commum á tmalidade do~ 
individuas , quer affirmando-a , como Todo homem., 
chamados porisso Positivos; quer negando-a Ne11hum 
homem, chamados então 1-legativos. Os srgundos sao 
os que applicâo o nome commum a huma quantidade 
parcial de indi viduos, ou vaga como 1Huitos homms, 
Algrms homens, e estes chamâo·sc vagos; ou exacta e 
determinada, como hum, dous, tre .r homt111, O pri
meiro, O ugrmdo Rei; e estes chamâo-sc Ntmrtran. 
De rodos elles passamos a tracrar por esta mesma or
dem nos §§. segnintes~ 

§. I. 

Dos D(/trmitrativos gerau, ()11 Artigos. 

A palavra .Artigo vem do Verbo grego :let.~. que 
significa .ddaptar, Preparar, c dclla se servirão os. 

Gram-
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Granuuticos para designar certos Adjectivos determi
nath·os, monosyllabos, c frequcntissimos no discurso, 
que persi nao tem significaçao alguma ; mas postos 
antes dos nomes communs, dispóem de antemão, e 
advertem o ouvime para tomar os dictos nomes em 
hum sentido individual, ou ja determinado pelo dis· 
curso e pelas circunstancias; ou que se vai a detcrmi· 
na r; ou que se não quer determinar. 

<2.!,1ando por ex. ouço: O Principe ; o Artigo o 
me indica que o nome commum de Principe se deve 
tomar em hum sentido individual, que a circunstancia 
do Reino e Nação, em que vivo, me determina: e 
quando ou~o: Hum Principe he digno de cazar com 
huma PrhJCeza. Hum crime tão horrendo merece a 
morte; o Artigo hum, huma me indica que se fala de 
hum individuo, e de hum crime individual, mas va
go , e que se nao quer nomear. 

O officio pois dos Artigos nao he, como ensinao 
todos os nossos Grammaticos, para declinar os nomes, 
nem para mostrar de que genero sao. Os nomes Por
tuguezes ~ao indeclinaveis, e as preposições, que se 
lhes ajuntao, h e que supprem a declinação. Se os Ar· 
tigos rem formas genericas, como os mais Adjccri
vos, he para concordarem, como estes com os Sub
stantivos; e se pela concordancia mostrao o genero, 
tambem os mais Adjectivos o mo~trão. Não he pois 
para indicar o gencro dos nomes Appellativos, que os 
Artigos forao inventados; mas sim para os tirar da 
sua generalidade , e mostrar que se tomão em hum 
sentido individual. 

Nós temos. na nossa Lingua dous Artigos hum 
Dejinito, que he o, a para o singular, e o.r, a.r para 
o plural ; porque mostra que o nome commum , que 
se lhe segue, se deve tomar individualmente no senti
do, ou ja dererminado pelas circunstancias, e pelo dis
curso antecedente, ou que se vai a d~terminar para 

dian-
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di:tntc: outro lndtjinito, que he llum, 1/mmt par:1 o 
singular, c Iiuns, Hmnas para o plural; porque mos
tra rambem que o nome Appcll:ttivo a que se ajunta, 
se toma individu:tlmente, mas de hum modo vago, c 
ainda nâo determinado, c que se vai a de1crminar 
por a_lguma i~ca no\·a , que se lhe accresccnra para o 
especificar mars. 

Do primeiro desres dous Artigos ninguem duvida. 
Porêm do segundo duvid:ío muitos , dizc:ndo que he o 
mesmo que o numeral Hum, ou que o determinativo 
vago Html urro (ljtlidam). H c verdade que elle rem 
tambcm estas accepçõc:s, e mos. Porêm quando dle 
exprime ou a unidade numeral , ou a unidade de hum 
individuo , cerro e determinado em mente, que não 
queremos nomear, nem determinar; então não he Ar
tigo; c so o hc, quando toma o nome commum in
dividualmente sem o applicar a hum unico individuo, 
ou a hum mais que a ou1ros. Neste sentido he que 
lhe damos plural, qual nâo tem nem pode ter como 
numeral. 

Nestes exemplos: lltmz homem de CQrte, ltmra 
t~111/her de Có,·u ttm mais espirito e viveza que h11m 
Ald~iío = Htmz vauallo deve obulurr a seu Rei = 
Hrmz Rei de7,•e ser o pai de uu povo = Hum homwz 
de juizo tleve ser senhor de J'un.r pah·ões = Ar.tonio 
he h:mz Cicero = ('itero he hum ol·ndor: o Artigo 
Hum pode-se ~ubsliruir em alguns delles com o Arri
go o, por~m de nenhum modo com o Partidvo Hrmt 
urro (qrddam). Isto se verá ainda com mais eviden
cia n:Js observaçóes, que pasm a fazc:r sobre os usos 
communs a estes dous artigos, e parriculares de c2da 
hum. 

I .• ToJo o nome A ppellarivo, cuja signilicac~o 
geral hc restringida, ou danres pelo discurw, ou dt:
pois por algum Adjectivo, ou Incidenre rcslricriva, a 
nâo ter antes algum dos Determina ti vos espcci:~es, deve 

ter 
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ter hum dos geraes ; ou seja o Artigo Definito para in
dicar que aquelle nome se toma em huma significação 
individual determinada; ou seja o Artigo Indefinito 
para indicar que o nome se torna em hurna significa
ção tambem individual, porêm vaga e indeterminada. 

Exemplo: Pedro foi tractado com honra. Aqui o 
Appellativo Honra não necessita de Artigo, porque 
se toma na sua significação geral , e val o mesmo 
que honradamente. Porêm se lhe ajunto a restricção: 
Devida a seu merecimento, deste modo : Pedro foi 
tractado com honra devida, ou que era devida a uu 
merecimento; ja não posso empregar o mesmo Ap
pellativo sem Artigo: mas devo dizer: Pedro foi tra· 
ctado com a honra devida, ou que era devida a seu 
merecimento; se falo de hum a honra determinada e 
certa.; oufoi tractado com huma honra igual ao seu 
merecimento, se quero falar de huma honra qualquer 
indeterminadamente. 

:z..a Nenhum Appellativo pode ser sujeito de qual
quer oração sem ser determinado expressa ou implici
tamente, por algum dos Determinativos especiaes, ou 
por hum dos geraes, quer o Definito quando se fala de 
hum individuo certo, quer o lndefinito quando se fala 
de hum individuo vago. Daqui a differença destas duas 
proposiçóes : O Principe justo, que nos governa, he 
tambem pio e indulgmte. Hum Principe, que he jus
to, tambem deve ser pio e indulgente. 

3·a O Artigo Definito o, indeclinavel , e no ge
nero neutro, precedendo ou seguindo-se immediatamen
te ao Verbo Substantivo ser, ou outro equivalente, 
serve-lhe sempre de Attribmo, trazendo á memoria o 
nome da oradio antecedente, de qualquer genero e nu
mero que sej~, com todas as suas modificaçóes, como 
nestes modos de falar : Ha verdades , que a nós o 
não parec~m; n.áo pol~o não serem, mas., &·c. ( ~· 
Pinto) Hta todos os dtas ver a $epultura de sere!' .• 

ma o 
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miío c que o havia de ser s11a. (Lobo) - .1/s frias 
nt11l 'por o serem, dtixão de ter par/t.t tstinun:ns. 
Este uso do nosso Artigo ncuuo c tndeclinavcl he n.ui 
c:legante c frcqucntissimo. 

4·" O Artigo Ddiniro ~ubstamiva qualquer pane 
da oraç3o e oraç6es inteiras para poderem ser o ~ujd· 
to ou objecto do discur!>o. Substantiva os Adjcctivos: 
"· gr. o licito e o i/licito, o juuo e o mjusto. Sub
~tantiva os verbos nao so nas fórmas impe~soacs, em 
que s:\o verdadeiros Substantivos, como A 11atu1·e::a 
j(z o comer para o viver, c a gula f~z o comer 
111uito para o \'Í\'er po11co; mas tambcm nas pessoa e~, 
como: O gaharu-tt de sahio mostra seru ignora nu. 
Substamiva as Preposições, como: O amor ulío tstd 
n'o por isso, e.rtd n'o porque. Subst3ntiva os Adverbios, 
como: }.."'iio sabemos o quando, o como, o quanto. 
Substantiva em fim as orações inteiras, ou anteceden
tes, quando, acabadas ellas, dizemos v. gr. Pol'o que, 
D' o que seg11e, &c.: ou seguintes, como: Nuuca o 
que tle sz1a 1Jatftreza he bom pode perder, or1 damnm·· 
Jt por 11m i to; 11em o que he mdo melhorar por por1· 
CQ. 

;.a Os .Artigos, por isso mesmo, que individuao; 
e os nomes proprios nao J>Odem ser individuados; 
quando se applidio a estes, tàzem n'os passar de pro
prios a appcllativos para os poder determinar. Assim, 
quando digo: E.rte homem he hum Ciuro, c de Joâo 
de Barros, o Livio Porwguez, de Camóes, o Homero 
Lruitam, e bem assim os Brazis, aJ Angolas, a.r 
Goar, as J.11a/acns, os JHnct~o!, &c. todos estes no .. 
mes proprios passão, por virtude dos Artigos , a to
marem-se em sentido commum, c pelo genero mesmo 
a que cada hnm pertence. Todas estas obscn·ações 
~('r~enccmp aos casos, em que ~e de\'em empregar ~s 
.... mgos. ass~mos :~gor:1 a ver em que nomes se n;lO 
elevem empregar, que são: 

X 1.() 
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I. 0 Os mesmos nomes Appellativos, quando se 
tom:io adjcctivameme em hum senudo geral, e como 
qualificatn·.os da cspecie. Assim quando digo: O rna
cnco 11ifo he homem, onde ha· homens ha cobica: oS> 
Appcllativos hommz, homms, cobiça não te~ Arti
go ; porque se tomão em sentido geral e indetermina
do em lugar do AtzimaJ. racional, e do de .rejo das· hon-
1YIS e riqu.eZtU• 

II.0 Os mesmos· nomes Appellativos, quando são. 
precedidos de algum dos Determinativos especiaes, ou. 
de qualidade, ou de quantidade, que os determinao,_ 
:nao. s: individu.ão : entao' geralmente. falando' nao. 
prec1zao de Arugo, nem os bons Classtcos·.lho costu
mão p6r. Assim dizem elles sem Artigo Meu pai, 
Minha mlii, Seu. pai, Sua miíi, Nosso.r pais , 17o.r
.so.r avós, Este homem., Aquelle sujeito, Muitos. ho-· 
mens, Algu;zs homens, Hum, Dous, Tres homens, &c •. 

Comtudo, como o Artigo .. não he propriamente' 
quem determina o nome A ppeHativo, mas quem indi
ca que se toma neste ou naquelle lugar, individual
mente, ou por estar ja. determinado, ou porque se vai 
a determinar: succede algumas vezes ajunta-r-se com~ 
o:utros Determinativos, e· concorrer com elles tambem 
a; determinar' hum nome AppeJJativo. 

Por esta razão os Demonstrativos Mesmo., Qual' 
sempre·le.vão Artigo: O mesmo.hornem, .A meJma mu
lher, O qua/.homem, A qual mulher. O Demonstrati· 
vo Conjunctivo··Que·nao admitte Artigo senão no ge· 
nero neut~o, como no exemplo acima O que de .rua. 
natureza he bom, &c. Q!tando no masculino e femi .. 
nino, falando de pessoas, dizemos Os. qr1e, As que,. 
sempre se entende Os homens que, .As pessoas que. 

Ill.0 Qgando os mesmos nomes estão em vocativo, 
nâo tem Artigo; porque sao determinados. a fazerem 
a: segunda. pessoa , a guem se dirige o discurso, assim 
pela Interjei~ao Vocativa a, como pelos Prssoacs 

Ttt, 
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Tu, 1i!J, que sempre .se lhes c~tendetn, e quanJo di· 
zc:mos o mru tio, o tro, o Arugo serve so para sub
sr:mtivar estes Adjcctivos , como fica dieta acima 
observ. 3·· Isto pdo que pertence aos Determinativos 
ele qualidade. 

Pass:111do agora aos de quantidade, o univcr.sal 
Distribudvo Todo, Toda, em lugar de Cada, nâo quer 
Artigo : Todo hommz, 'Toda parte; o universal Col· 
Iecti vo Totlo.r, Toda 1 quer Artigo: Todo.r 01 homens, 
Toda .r as parte .r, ou com a consonancia euphonica., 
como fu2i.ío nossos Antigos para evitar o echo da 
mesma sylla ba Totlo/'.().r homens., Toda/' a .r par te .r. Os 
P:mirivos Cardea.!s Dous, Tres, Q!1atro, &c. nao 
rem Artigo, senão quando modificao algum nome Ap· 
pdlativo, que queremos individuar mais, como : Os 
doru eJI:trciro.r immigo.r, A.r tru armadas combi1Ja
dtr.r. Os Ordinaes Primeiro, Segrmdo, &c. rem Ar
tigo, quando precedem aos Substantivos, como O pri· 
71ldro .recll/0 ' o .regund8 .reculo; porêm nao o tem' 
quando se lhes segllem, como D. Joiio primeiro, D. 
:João '}ttinto. Feiras estas cxccpç6es, os mais Adjecti
vos Determinativos, por via de regra, nao admmem 
de comp:mhia nosso Artigo. 

1 V. 0 Os nomes proprios de Divindades, de Ho
mens, de Cidades, Villas, e Lugares, nâo tendo ames 
<lc si modificativo algum, per si mesmos estâo dctermi
flados c individuados, e por tanto não precizão de Ar
tigo. Assim dizemos sem cllc Deo1, Alexa11dre, Ali
grato, Portugal, L1sboa, &c.; c com elle O bDm 
Deof, O grn11dc .Aiexnntlre, O Imperador Allf!,tuto, 
O rico Portugal, A 11ohre Li.rboa, &c. porqoe o Ar
tigo nâo ca h e aqui sobre os nomes proprios , mas so· 
hrc os Adjectivos, e Appellarh·os, que o não sâo. 

Isto nao ob~tantc , o uso de algumas Linguas 
cl:i. Artigo a muitos nomes proprios de! Regides, Pro
\•inci:~s) Ilhas, Cid •. dcs, c aos Montes, c Rios sen:· 

X z prc 
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pre, e o da nossa costuma ás vezes dizer com Artigo 
as quatro partes da terra, como .A Europa, .A .Asia, 
A .Africa, A America; as Provindas, como O Bra
zil, O Algarve, O Alemtejo, A ExtremadrJra, A 
Beira, O Minho, e bem assim .A ~.'\fadeira, O Fu1t· 
chal, O Porto, A Gttarda, O Mogadouro , .A Go
Jegli, e sempre O 'Iejo, O Douro, O Mo11dego, O 
Guadiana, &c. · 

Mas isto succede, ou porque estes nomes ao prin
cipio erão communs, e foi necessario apropriai-os com 
o Artigo; ou porque tem ellipse do nome commum, 
que se lhes entende, e muitas vezes mesmo se expres
sa ; ou porque , tendo huma significação mais ou me
nos extensa , podem-se tomar ja determinada , ja 'in
determinadamente dizendo humas vezes com o Artigo, 
.A Hespar.ha, A França, .A lltglaterra ; outras sem 
elle, Vou para Hespa1zha, Fazendas de França, Ve
nho d' Ing !aterra; como tambem nos metaes, dizendo 
com Artigo O Ouro, A Prata, O Cobre; e sem elle 
Caixa d'Ouro, Estojo de Prata, Pagar em Cobre; 
ou em fim porque se personifir.ao, como quando dize .. 
mos O poder da França, &c. 

De tudo o que_ fica dito, se vê claramente que o 
officio dos Artigos não h e para declinar os nomes, 
nem para mostrar seu genero. Pois muitos delles, nâo 
admittindo Artigo, como vimos, ou ficarião sem decli
na~ao e sem genero, o que h e absurdo: ou para evi· 
ta r este , seria necessario cahir no outro, em que ca hio 
o Auctor modernissimo da .lí.rte da Grammatica Por
tugueza, impressa em Lisboa em 1799 Part. I. Cap. 
I. §. I I., fazendo hum novo Artigo lndefinito , até 
agora desconhecido , das Preposiçóes De e .A. 

O destino dos Artigos hC' somente para indicar , 
que os nomes geraes a que se ajuntao , se devem to
mar não em toda a sua extensão , mas em hun1 senti
(\() ou individual, ou substantivo; tanto assim que, ou 

da 
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cb !U:t apposi~·ão aos t:te$ nomes, ou da sua :au<enci:a, 
ou da combinação de ambos dous rcsuhao dilfuenres 
scmidos de huma mesma palavra, como se pôde vér 
dns nove traducç6es , que se podem fazer em Portu· 
gucz dos dous Appdlativos Latinos Filiur Rrgir, que 
l'odem significar ou Filho de Rei, ou Jlrmz filho de 
Rei, ou tilho de html Rei, ou llumjilho de h11m Rri, 
ou Filho d'o Rei, ou O filho de Rei, ou O filho ti' o 
Rei, ou Jlrmz filho tl'o Rei, ou emfim O fi/h() de hum 
Rei. 

§. li. 

Dos Drtermbuzth:o.r Pe.r.roaes, auim Primith:oJ', 
co11JO Dirivado.r, chamatlos Pro110111t.r, 

Os Determinativos Peuoars sao huns Adjecti\'OS, 
que determinao os nomes a que se ajuntao, ou a que 
se referem, pela qualidade da personagem ou papel , 
que fazem no acto do discurso, ou da propriedade e 
posse, relativa ás mesmas personagens. 

Estas personagens, ou papeis, por ordem á re· 
pre~enraçao no discurso são tres, a saber: a primeira 
pessoa, que he aquclla que fala no discurso; a .regun
da, que he aquclla com quem se fala ; e a terceira, 
que he aquella de quem se f.1la, ou seja pessoa ou 
couza. Os Determinativos Pessoaes, que modificao os 
nomes com estas trcs relaçócs por ordem ao acto ou 
representação da palavra, cham5o-se Primitivos. Des
tes se formao os Pessoaes ~irivados, que determinao 
os nomes pela qualidade de pertinencia, ou pcssc, re
lativa a cada huma destas pessoa!~. 

A nossa Lingua tem onze Determinativos Pes· 
soaes, a saber, 6 Primitivos, que são dous da I.• Pcs· 
soa Eu para o singular, e Nós (com ó grande a berro) 
para o plural; dous da li. a Pessoa Tu para o Singu
lar 1 e Vós (com ó g1·andc aberto) pua o Plural; hun1 

Di-
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IJirecto da III. • Pessoa Elle , E tia, para o Singular, 
Elles, Elias, para o Plural ; e outro Reciproco ou 
Reflexo da mesma terceira pessoa para o Singular, e 
·para o Plural, que he se. 

Os Dirivados destes sâo ; , a saber: Dous da 
I. a Pessoa falando de h uma so J.Y!eu, Mi11ha, para 
o Singular, e Meus~ A1i1zhas para o Plural; e falan
do de muitas }{osso, Nossa para o Singular, e No:r
sos, Nossas .para o Plural: Outros dous da li. a Pes
soa a saber; falando de huma so Teu, Tua para o 
Singular, e Teus, Tuas para o Plural; e falando de 
muitas Vosso, Vossa para o Singular, e Vossos, Pos
sas para o Plural: e hum em Jim da UI. a Pessoa, fa
lando de huma so, ou de muitas Seu, Sua para o Sin
gular e Seus, Suas para o Plural. Tracternos, por esta 
mesma ordem , primeiramente dos Primitivos, ·e de
pois dos Dirivados. 

Os Pessoaes Primitivos Eu, Tu, E/le são os 
·.unicos nomes, que na Lingua Portugueza tem declina
çâo, e Casos por consequencia: Par~ ~ndicar estes não 
me servirei dos nomes Latinos, que tem suas accep· 
ções particulares; mas sim dos que os Grammaücos 
das Linguas modernas julgárâo .mais proprios para ex
.primir as differentes rela~óes, que hum mesmo nome 
pode tomar para se ligar com outra palavra no dis
curso, quer sejão significadas pelas suas diHerentes ter
minações , ou casos· dentro do mesmo numero ,. quer 
pelas differentes Preposições que se lhe ajuntao em am
•bos os numeros para substituírem os mesmos Casos. 

Assim -dáo elles o nome de Sujeito á palavra, 
que exprime o agente ou sujeito do Verbo, .e que cor· 
Tesponde ao Nominat.ivo .d'antes dos Latinos; e de
.l1ttributo ao N.ominativo depois, que he o que ex· 
prime a eouza, que se attribue, ·ou affirma ·do sujei
-to. Chamao Compleme1:1to Re.rtrictivo ao nome, pre
cedido da Prepos\Çâo De , que se põe immediata• 

men-
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tncntc dt'pnis de hum A ppcll:uiyo para lhe rcstrinrir 
n ua significaç5o \'aga, ao que os Latinos chama\', o 
( uJitn:o; ComplmuiJ/o Objutit·o ao no111c, quando 
f:lz o objccto immediato da acção do Verbo, c Tt'r• 
111 11a/lt'o, quando faz o termo da sua rebç:io, c fi. 
nalmcnre Grcrmsta11áa/, nu da preposiç:ío, quando 
o nome juncto com ella explica alguma circunstancia 
da :1cç~o do V crho; os quacs trc.-s complementos cor
re~pondcm ao Auruath.D, Darh:o, c .Ablativo dos 
Latinos. 

hto supposto, as tern:inaçõl'S do!l trcs Pcsm:u.·s 
Primitivos Dircctos , que servem de Sujritu, ou de" 
Nominativo nas orações, sno as a cima mencionadas: 
E11 no Singular, c Nós no Plural para todos os gene~ 
ros; Tu no Singular, c Vós no Plural tambem p:Ha to
rlos os gcncros; c File, e E/la no Singular, para o 
Masculino e para o Feminino, c E/lu, e Elias no 
Plural para os mesmos gcneros. 

Os Complmumos O~juth:os, c ao meEmo tem~ 
po Terminativos, cha111ados Accusath·os c Dativos 
do P~ssoal E11, s~o J.11e para o Singular, e No.r (am
bos com e c o pequeno) para o Plural ; do PcF~oal 
Tu são Te para o Singular c !'os para o Plural (am
bos com e c o pl·qucno; c do Pessoal Reciproco da 
11 I.• Pessoa u ( tambcm com e pequeno) p:tra to-
dos os numeras. A , 
, O Pes:.oal Directo da In.• Pessoa E/Ir E/lo, files 

1.'//as (com o é grande fechado na masculina, c aber
to na feminina) tem diffcrentes palavras e terminações 
para estes dous caws, a Faber: J>ára o Comr1cmcn
to ohjcctivo ou Accusativo , no Singular o para o 
masculino e neutro, a p:na o feminino, e os, aJ no 
Plural para os mt~mos dous gencros, todos com as 
suas \'O~acs pequenas. Diflcrenç:io-se do Artigo DI!!:. 
niro pcÍo seu diffcrentc miniHcrio, c pcb HJa mesma 
posi(o. O Artigo serve so rarn individuar, c rrt'ce-

de 
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de sempre, ou suppóc depois de si hum Appeliativo 
que determine. O complcmenro objectivo dm:cro da 
IIJ.a Pessoa o , a , os, as não determina os nomes, a 
que se referem, individuando-os, mas sim dando-lhes 
o caracter de huma III.a Pessoa ou couza, da qual se 
tem falado e fala, e o ~eu lugar nunca he antes de 
nome, mas sim antes, ou depois de Verbo activo. 

Em fim para o Complemmto Termb1ativo, ou 
Dativo tem presentemente o mesmo Pessoal Directo 
da III.a Pessoa no Singular lhe para ambos os Gene
ros, e no Plural lhes para os mesmos. Digo presente
'111ente, porque os nossos bons Escriptores, tanro pro
sadores, como poetas, usa vão frequentemente do lhe 
para ambos os numeras. 

Os Complementos circunstanciaes , ou da Pre· 
posição , que correspondem aos Ablativos dos Lati· 
nos, e aos Genitivus dos Gregos, são; do Pessoal Eu 
para o Singular Jlriim, juncto com varias preposições, 
e },figo so com a preposição Com, e para o plural 
Nós (com ó grande aberto como no Nominativo) 
juncto com varias preposiçóes, e l·.._Tôsco ( com o pri
primeiro ô grande fechado) que se ajuma so com a 
preposição Com: do Pessoal 'Tu he complemento cir
cunstancial para o Singular Ti com varias preposi
ções, e Tigo so com a preposição Com; e para o 
Plural Vós (com ó grande aberto como no Nomina
tivo) com varias preposições, e Vôsco (com o ô gran
de fechado) so com a preposição Com. Em fim do 
Pessoal Reciproco da JIJ.a Pessoa he Complemento 
Circunstancial para ambos os numeras a terminação 

• • • .,J . 

st, que se constroe com vanas prepos1çoes, e .flgo, 
que se constroe so com a preposição Com; o que tu· 
do se vê re'presentado na Taboa seguinte: 

TA· 
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TA BOA 

Da dulillafáo dos Peuoats Primitivor. 

Sujeito , ou f\iomina· C.omph:mento Complemento Complemento 
th·o Objectivo Teuuinativo Cirrurutauc:ial 

...... ~S. I!. lll~ J\le lllí•n 1 llligo 

~003 
Pl. N61 Nõr NO. N6s 1 Nôsco 

<h'·' {S. T.l Tê Tê Ti 1 Tigo 

pessoa Pl. Vós Võs Vl!J Vós,, V~ 

M~ F. Mo F o No 

d '1 . . O, A, O lh~ a I· S. Ellc: , Ella 
pessoa • ' , A I 

duecto PL Elles
1 

Elias Os, As Ules 

.. !·'l pes~a S. PL. Sê s~ sr, Sígo 
tec1pro-
co 

Falta nesta Ta boa o Complemento RutrictÍ't.'IJ; 
ou caso de possessão correspondente ao Genitivo La
tino. Mas est: complemento , que aliás se faz com o 
nome e a preposição de, n~o se faz da mesma sorte 
nos Pessoaes. Os dirivados destes, junctos com os no
mes, he que exprimem esta relaçao de po~ses~ão , e 
servem elles mesmos de Complementos Restrictivos, 
~omo logo veremos. 

y 
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Oú.rrrva;õe.r sobre t1 zuo de.rte.r Complementos 
Pe.r.roae.r, tta Ora;ão. 

I.3 Eu , e Tu são sempre sujeitos em qualquer 
.cra~âo.y como. tambem Nós..., J7ós, EJle, Elle.s, .EI~ ... 
la, Ella.r·, quando não tem preposição antes; c o re
ciproco .re, nunca. Todos elles, quando sao sujeitos 
da oração , precedem o verbo , menos na Linguagem 
Imperativa , onde sempre o seguem Louva tú, Lou· 
'fiai 'V.Ó.r, &c. 

Todos elles não se ajuntao se nao com nomes 
proprios ou appellativos, mas individuados. Ninguem 
ôiz: Eu homr:,m, Tu homem, Elle homem; mas sim 
Eu E/rei, Eu o Prindpe, Tu Antonio, El!e Sancho. 
A razão he , porque a determinação pessoal, ou do 
papel que cada hum faz no discurso, suppóe sempre 
a determinas:ão individual. 

Nós, ainda que seja do numero plural, usa-se no 
singular ou por auctoridade, quando os Prelados fa .. 
lâo em nome de sua Igreja ; Oll por modestia, quando 
alguem quer communicar com os outros seus louvores, 
e quando hum Escriptar quer fàzer sua obra commum 
<:om o publico para quem a destina. Vtfs tambem , 
posto que seja do plural , se emprega no singular-, 
quando se fala com huma pessoa so, ou por respeito 
Vós poderoso Rei, ou ~r auctoridade, quando hum 
superior fala com hum inferior; ou por carinho, quan .. 
dn hutn igual fala com outro. 

:z .. ~ Os Pet~soaes Primitivos nunca servem de Auri,.. 
liutos- na oração, e quando corno raes entrao nella , 
fazem.a identica , de 111odo que se podem trocar com 
os suJeitos da mesma. Tanto importa dizer·: Q~uem e.r
ereveo isto fui eu, como Eu fui quem ercre"?Jeo iJto. 
Nesta expressao Meu amigo he 1utro eu, o pessoal 
toma-se como appellativo, e neste mesmo sentido dis-

se. 
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fe H. Pinto Dia/. 3· Em mim ha dour nriJ, I um 
.srgrm lo a carne, t outro .rrgundo o Uf i rito . 

... a Os casos !llt, Nos do P~.·ssoal da J.a Pcs•oa, 
os ~da 11.• T~, VoJ, c o do Rc:ciproco da J 11.3 St, 
rodos com accenco grave e cncluico:., nunca admittcm 
prepo!'iç6es, e sâo complementos Ja ~bjec~vos, ja rcr
fl1inati\·os st"gundo o demanda a 5IgndicJçao do \'l.rbo 
ou so activa, ou rambc:m relativa. São objectivos, 
quando vem sos com os Verbos acdvos, como Loii'LO.. 

me, Louvll .ft, Lou7·a-.u, &c. c s5o r~rmin;ttÍ\'OS, 
quando os V crbos rem outro .objccto wbre GUC cie 
aua :o~cç.1o, c os pcssoaes indicáo so o ter111o da sua. 
rcla~~o, como: Faço-u 11urcê, Da·mt este gosto, F:
co-te obrigado. 

Porêm o Pessoal directo da III.• pessoa tem ca
sos di~tincros para hum e outro Complemcnro. Para o 
objecti\·o rem no singular o IT'a~culino, a feminino, e 
o ncurro; e no plural os masculino , e as feminino; 
e m;~im dizemos : Fu o louvo, ou louvo-o, Eu a rt• 
twehtndo , ou rep,·eheudo-a , O ur bom , e o fazer 
bem, lem 11' o Deos dt si, }tão os /(Juvo, l\ão as 
louvo, ou louvo-os, lorn.:o-as: E para o complemento 
terminativo tem para todos os gencros no singular 
lht, e no plural lhes, como : Disu-lht: a verdade, 
Crmtort-lhes co:t:::.as eJpantouu. 

Muitas vezes com hum mesmo verbo de significa
ção activa e ao mt·~mo tempo rdariva concorrem cs 
dous Complementos, objcctivo e terminativo, expri
midos por dous Pc<-WaC'S, e então se costumao encor
porar hum n'o outro, didindo-se a vogal ou consoan
te do primeiro, como m'o, no/' o, 'I.:' o/o, Ih' o, ///(f 
lh'os, Ih' as em lugar de me-o, nos-o, 7.oS·o, lhe-o: 
OU /hn·O, Jbe-a, ll1e·OJ, fhr-as, !=Obre O que se fOde 
'Ver o que fica dicco na Ortborpia C;;p. VII. 

Com os Comrlemenrm: objecrivos das Pe<Fl'~es 
da I.~ c li.• i>cssoa 1.\u; l{os, Te, Vos, c do Reei. 

y lo rru· 
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P!OCO da rn.~ Se' junctos ás fórmas pessoaes e cor
respondentes dos verbos, se fazem os verbos chama· 
dos Recíprocos, os Reflexos, os lmpe.rsoaes Passi
-z,·os, alguns dos nossos Neutros, e outros , ou Acti• 
'VOS, ou Neutros, quando se querem reciprocar. Mas 
disto rractaremos nós mais adiante em seu lugar. 

4·a Finalmente os Complementos circunstanciaes, 
ou da Preposição sâo na I.• Pessoa Mim, .1.\figo para 
o singular, e Nós, Nôsco para o plural; na li.• Ti, 
Tigo, para o. singular, e Vós , Vôsco, para o plural ; e 
na III.• reciproca, S.i, Sigo para ambos os numeros. 
Os casos Migo, Nt1sco, Tigo , Vôsco, Sigo, nunca 
sâo Complementos senão da preposi~ão Com deste mo· 
do Commigo, Com nos co, Comtigo, Comvosco, Comsi
go; e os casos' Mim, Nós , Ti, Vós e Si- nunca o são 
âa preposição Com, mas sim de qualquer outra; como: 
De mim se queixão, A mim me. chamá o, Vem commi
go, IJ_e ti murmurá o~ .A ti ~e e seu tão,. Comiigo falo, 
Elle ;ulga bem de sz , Esttma-se a. st mesmo, Com· 
1igo traz tud(), e assi111 com as mais preposições. 

O!JJervafÕes. sobrl!!. o uso dos De.tet"fl.zi;tati'l(d.t. 
Pes soae.s. dirivtldo.r, 

Passemos ja dos Pessoaes· primitivos aos PessoaeSt 
dirivados dos mesmos, que são para a. I.• P-essoa-Meu,. 
Minha., No.sso, Nossa; para a H.• Teu, Tua, Vos• 
so, l/os.ra·; e paFa a III.• Seu., Sua. Estes Pessoaes 
diriv-ados ,-são, como seus.. primitivos, huns adjectivos 
determinativos. Porêm os primitivos dete.rmin:ao so os 
nomes- proprios das- pessoas, ou ·das. couzas personifica
das a tomarem a rela,çâo, ou de I.• ou. de lLa ou de 
IIJ.a Pessoa por. ordem ao pa.pel, que fazem na repre
sentação do discurso, e no acto da palavra ; e os di.,. 
Jivados não determinao senâo nomes appellativos, e de 
CQUzas possuidas.i e determinao-os não por ordem_ ao. 

a c ta. 
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;tCfO (13 p:aJ:n·ra, m:\S fOr ordem 80 í!CtO OU direito de 
don.inio pertencente a huma das tres pcsroas. Os Pcs
S03t'S primitivo~ tem so h uma relação c hum obj~cto, 
e por isso se pl>""1 em lugar dos nomes proprios que 
modific:lo. Os l'c:sso.1es dirivados tem duas rclaçl>cs e 
dous objcctos, hum da pc~soa a quem se referem, e 
outro da couza , que lhe fazem pertencer. 

A primeira rcl:lçâo pessoal he indicada peJa pri· 
mdra voz ou ~yHaba , de que clles se compõem, e 
que hc sempre hum cam, ou rccto ou obliquo do 
primitivo~ qual se vê nesta divisâo J."l!~-u, }.fi-Ilha,. 
}\~oJ-.!0, }\~().f·J", r~-u, Til-a' lroJ•IO) Vos-so, Se·tl, 
Sr1-a. A segunda rdaçao real , ou da couza possuída.,. 
h c indicada pela segunda voz ou sylla ba, que por isso,. 
segundo o gencro, ou numero das couzas pertencenres 
a cada pessoa , vada de terminaçócs, como os mais 
adjectivos, para concordar com cllas em genero c nuj'O 
mero. E bem como os primitivos da J.a e li.• Pe~ma 
tem cada hum dou!! nomes, hum para hurna pessoa 
so, e outro para muitas; assim os seus dirivados tem 
tambem duas fórmas para indicar estas relações pc~ 
soaes : c como o reciproco da lll,;a l'esma não tem 
senâa huma para o singular e para o plural; assim. 
o seu dirivado nâa tem tambem scnâo huma para am,... 
bos os numeros. 

Por esta raz:lo, relativamente a huma pessoa so-,. 
se diz no singular illt:u Reitto, Tetl Rt Ít!O, e no p)u. 
ral J.Vf.eu.r Reinos, Tfus Reiuos ; e r~lativarnente a 
mais pessoas no singular J:t•ro.rso Rebto, VoSJo Rei11o; 
e no plural Nouos Reh;o.r, Vonos ReiNos; e reJa ti· 
varncnre ou a huma ou a mais pesmas, diz-se no sin
gular Seu R~itto, c no plural Setu Reinos. Se falo 
dos habitantes d.e Portugal, digo igualmente bem Se~ 
p_aiz he fertil, como, se falando do seu Rei, dissc.c. 
Seu reiftO he ricfJ. 

Aqui p.orêm tem lugar a mesma observasao, 9u~ 
j:\. 
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ja .fizemos a respeito dos primitivos Nos, J-?'o.r; que 
~ss1m como estes, sendo do plural, se tomão algumas 
:vezes singularmente, assim pas~a o mesmo com seus 
dirivados Nosso, Vosso. Hum Rei diz : A todaJ a1 
Juuiças de nossos Reinos; e hum B1spo: A nossos 
Veneraveis Irmaos, e na oração dominical dizemos 
todos Vouo nome, TTóuo Rei11o, Vossa vontade. 

Daqui se vê, que esres Possessrvos substituem o 
Complemento restricrivo, ou Genitivo, que falta nos 
casos dos Pessoaes primitivos, quando queremos re
stringir hum appellativo pela relação particular de seu 
possuidor. Se, assim como dizemos O Livro de Pe. 
tiro, haviamos de dizer O Livro de mim, O Livro 
de ti; ~izemos pelos possessivos O meu Livro, O teu 
Livro, &c. Porque não h e o mesmo dizer : Meu , 
Nosso, Teu, Posso, Seu, que dizer: De mim, De 
ti , De vós, De si; por ex. : O meu amor, ou. O 
amor de mim ; · O nosso medo , ou O medo de nós ; 
.lls tuas saudades, ou As saudades de ti; O vosso 
Ddio, ou O odio de vós; Seu senhor, ou Senhor de 
si. 

Ambas estas expressôes significao possessâo, po
rêm de dilferente modo. As primeiras exprimem huma 
posse ou f'ropriedade activa , que tem as pessoas·., in· 
dicadas pelos Possessivos; as segundas huma proprie· 
dade ou reflexa, ou passiva, que as mesmas recebem 
ou de si ou de outro possuidor differente. E esta he 
a razão porque, a fim de distinguir mais esras duas es• 
pedes de propriedade em respeito a differentes sujei· 
tos, ou ao mesmo, temos a ~aurella de ajuntar ás vezes 
aos primitivos o demonstrativo Mesmo para mostrar a 
reciprocidade do possuidor e da couza possuída, co
mo O amor de mim mesmo, O odio de nos mesmos. 

Daqui he facil resolver a duvida de Antonio de 
Moraes no seu Diccionario da L. P. vocabulo Meu 
.,obre as expressões de Jorge Ferreira na Ettfrqzilta a 

sa-



P ll J L O S O 1' n I C A. I 6 r 
~"her: JlfitJ 1 ,, ~,\flíi morreo do mttl parto, isto h~:, do 
parto que teve. de mim, Fugio tom mtu mttlo, isto 
hc. com n1~do de mim; e Sa11dadu miuhas o mntão, 
hro he, saudades que tem de mim. Estas lXp~l~sócs 
alem de: serem improprias, s:lo de ~ua natun.za ambi .. 
guas ; e ino bastaria para se deverem evitar, ou ex"' 
p!Jcar, hem como quando digo, O amor de Deos, de· 
\'O fazer ver ~c he o amor que unho a lJtoJ, ou IJ 

ljlle til~ me ttm. Tambem usamos dos primitivos com 
a prepmição de ne$tas exclamaçlScs Ai de mim! lt1• 
{di::. tle ti! (ottado d'e/le! Mas aqui a preposição 
com seu consequcnte hc hum complemento não rt• ... 

strictivo, mas circunstancial do verbo, Falo, que por 
dlipse se entende, como: .Ai! de mim falo, &·e. 

Sobre a outra questão, agitada entre no5sos Gram
n1aticos, se os PogFcssivos tem vocativo ou nao? clla 
lJe mais questão de nome do que de rt'alidade. O vo• 
cativo na Língua Porrl!gueza he serrpre hum nome 
de huma se~unda pessoa ou cou7a permnificada, com 
quem !C fala. O Possessivo pois da 3·a resEoa repu• 
gna sempre a csra relação. O da 2.a he de sua mesma 
n:uureza vocativo, e ajuritar-lhe a Interjeição '·ocativa 
seria hum pleonasmo. O da z.a não repugna a is~o, 
h indo depois do appdlarivo, que apostropharnos; AI· 
nza minha gentil, qru u pt~rliJie disse·Camõcs. Pas
semos ja aos outros Determinativos da- nossa Lingua. 

§. III. 

DoJ Dtterminativo.r Demtm.rtrtJtivoJ, P11ros, e 
Conjsmtli'VoJ. 

Os Determinativos Dm:o11.rlrtJti7:D.r sao aquelles, 
que determinão e applicâo os nomes appcllativos a 
certos individuas, indicando-os, e mosrrando-os pela 
Loto/idade da sua existencia. Destas ha duas c5pecies. 

HunlJ 
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Huns s:ío puramente Demonstrativos, e outros D~· 
monstrativos e Conjunctivos ao mesmo tempo. 

Os Demoustrativos Puros mostrão e apontao os 
objectos pr~sentes pdo lugar, menos ou mais distao• 
te em que esta o, ou no espaço , ou no discurso, ou 
na ordl.!m dos tempos; e bem assim o lugar e relação, 
que tem por ordem á pessoa que fala, áquella com 
quem se fala, e á de quem se fala. 

~eremos nós por ex. <leterminar hum objecto, 
presente pelo lugar, que occupa, junc~o a nós que fa
lamos , ou em que o puzemos no discurso , falando 
delle? Dizemos: Este homem, Esta mulher, Isto, 
fJ.Ue acahamo.t· de dizer. E ·se na mesma situação es
tão dous objectos , que ')Ueremos mostrar, dizemos ; 
Este homem, Est'outro homem. 

Q9eremos outrosi mostrar hum objecto presente, 
porêm mais distante , e immediato a outra pessoa , 
com quem falamos ? Di~emo:l : · Esse homem, E.r~·a 
mulher, Isto que dizes; e se são dous os que se achâo 
na mesma situação, e que queremos indicar, ajunta· 
mos Es.re homem, Ess'outro homem, Ess~J mulher, 
E.rs'outra mulher. 

Q9eremos em .fim. determinar hum objecto pre
sente, porém mais remoto que os antecedentes, e. ~om 
rela~ão a huma terceira pessoa, ou couza, da. gual 
ie Jala? Dizemos; Aquelle -homem, .llquel/a. 11Julher, 
.Aqui/lo, que ao principio .se disse; e se com este oh· 
jecto se acha outro na mesma situação, que tambem 
queremos indicar, ajuntamos: Aquel/e homem, ./lquei
J'outro homem , Â'/.uellt~ m11/her, .AqueJJ'o,111ra ms-. 
Jber. Exemplos. 
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Qpe julgas d'outro Mc:ncláo, 
Q!1c, com seu corpo e rosto, capit~o 
Se faz famoso mais que Agcsiláo? 

Q!1e da carranca tleJte? Da tcnçáo 
Daqvel/e? Do~ cspritos, do desejo, 
Dos fumos daquelloutro, e opinião? 

Estas sao as diflrcnças do que vejo. (I) 

A quem trarâo 
Rosas a rôxa Cloris, 
Conchas a branca Doris; 
EJtas, flores do mar, 
Da cerra Aqudlas. (1.) 

As variaçóes gencricas, e numeraes destes tres de~ 
monstrativos se vem na taboa seguinte. 

A )1. 

1 '{Este 
Estoutro 

a 
2. ~ 

Êsse 

Essoutro 

Singt~lar. 

I F, 
E.~ ta 

Estoutra 

Éssa 

Essoutra 

Plural. 

~ I ~ f ~ 

Isto (Esto. ant.) Estu Estas 

Estoutros Estoutta~ 

f A I 

Isso (Esso , ou Esse5 F.ssas 
Ello lllt.) 

Essoutros Essoutr:IS 

~ 
Aquélle Aquélla ACjuillo (Aqumo Aquc!Jies 

,_. ant.) 

Aquelloutro Aquelloutra Aquellou-

Aquéll:u 

Aquellou• 
tras tros 

Os Demonstrativos Neutros, que no~sos Anti .. 
gos tomarâo da Lingua Castclhana, em que ainda 

Z ~ub-

(1) Ferreira CartaJ, Liv. I. Cart. V. 
(:.r.) Camões OJ. V. 



I6if. G R A M M A 'I' l' c A 

subshtem, a saher: &to, Euo, E/lo, .Aque/lo, e que 
o uso mudou em l.rto, Isso, e Aqui/lo, não tem plu
ral, c chamao-se l\Teutros, nao porque tomem esta 
f6rma para , á maneira dos adjectivos Latinos, ccm
cordarem com substantivos nemros: mas porque ser
vem para mo!'trar cou-zas , acçóes, ou sentidos, que 
nao tendo genero algum nem masculino, nem femini
no (os quaes so competem aos nomes substantivos) 
vem a ser neutros, isto h e, de nenhum genero, como: 
Isto, que digo, he certo; Isso que tu diueste, náo 
o he; Aquilio be hem dicto. Estes são os nossos De
monstrativos puros: vamos aos Dentonstrativos Con
ju11ctivos. 

Nós temos quatro Demonstrativos Conjunctivor, 
que são Q:lal, Qflem, Cujo, Que. Chamao-se De
monstrativos, porque, assim como os Demonstrativos 
puros indicao os objectos pela sua localidade; assim 
estes os mostrao pela sua antrcedencia immediata ; 
que por isso os Gramma.ticos commummente lhes dao 
o nome de Relath·os, porque se referem a couza an
'tecedente. Porêm este mesmo nome se deveria dar aos 
Pronomes e aos mesmos Demonstrativos puros, quan• 
do se referem a couzas antecedememente dietas no dis· 
curso , como succede a cada passo. Contentemos-nos 
pois com o nome de Demonstrativos, CJUe convem a 
todos elles; e mostrrmos a sua differença especifica , 
c:JUC be o em que màis devião cuidar os mesmos Gram
maticos, a CJUal consiste em estes ~erem demonstrati· 
vos e aa mesmo tempo Conjunctivos. 

Ch~mão-se Ctmjunctivos estes demonstrativos pa· 
ra difft'rença dos demonstrativos puros; porque atao as 
craçóes-, na frente das quaes se achâo, com a antece~ 
d~nte, e fazendo-as parte da me!: ma , ou çomo inci
dentes, ou como integrantes. Neste periodo, por ex._ 
'' Qttal he a couza , ljfiC p6d~ faltar a quem tem por 
u seu hum Dcos , cujo he tudo , quanto ha no ceo , 

e 
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, e na terra?" O primeiro demonstrativo conjuncri
\'O, fci[Q intcrrog:u·,·o pela aust'ncia do t\nibo, ata 
a ~ua onç:io con1 hum a antc:ccd::ntc, que por dlip e 
se lhe emende, e hc Dize me a couza, a qual, (;--·c. 
O se~undo Oru, rc:~rin.lo-se :to suhsrílntivo (ouza, 
seu n~rccedcme, lig:t ao me!mo tempo a proposição, 
a l]liC d:i principio, fázcndo-a incideutc da principal. 
que lhe precede. o terceiro fl!te~n, nao C() dellota 
hum su bsta nri YO occulro, porque \':ti o n eswo que 
QJ1t1l peuoa: mas conjuncra ao mesmo tempo a prO• 
posiçao, em que está , com a anrecedente, p:ua ser 
o complemenro objcctivo do verbo Faltar, e integrar· 
Jlte por csre modo o sentido. Em fim o quarto C11jo, 
conc-ordando com a couza possuida Tttdo, &c. nao so 
se refere ao possuidor antecedente, que he Deo.r; mas 
ata ao mesmo tempo a oraç:ío, em que está com a 
mesma pal.~vra Deo.r, attributo da oração anteccdcn· 
te, á qual ser\'e de incidente explicativo. Mas tudo 
isto ~e ver.í melhor, discorrendo por cada hum destes 
quatro Oemonstrati\'os Conjunctivos, e observando os 
seus usos e propriedades. 

QUAL. 

Este adjectivo, dirivado do latino Quali.r, per 
si sem additamento algum, he hum adjecdvo de com· 
paraçao, que suppóe sempre antes de si o outro ad
jectivo compararivo Tal, como Tal, tjllal he, eu to 
f!IJ"e,·eço. lvluit:ts vezes se rupprimc este primeiro com• 
pararivo, mas sempre se entende nestas e s~melhanres 
expressões : Q!1al o Lei/o qr1ando arremete. 'T odo.r 
concorreriío pm·a i.rto, qtlfll mai.r, qt~al metJos, ~ 
em Camócs Lu.r. VI. 64. 

Q11a.l do cavallo voa que não dece; 
Qual c'o cavallo em terra dando, geme; 

Z 2. OuaJ -.. 
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Jl!'al vermêlhas as armas faz de brancas; 
Q!lal c'os penachos do elmo a~mna as ancas, 

e Hilio as Nymphas, a qual mais formosa, &c. 

Pois h e o mesmo que dizer : Tal, qual o Leão;· 
&-c. Hum tal , qual eu não digo, mais; outro tal , 
qual eu não ~igo, menos. = Hum tal, gual eu não 
digo, do cavallo voa, &c. Outro tal, qual eu não di
go, c' o cavall.o, &c. e H!âo as N:ymphas, á porfia, 
ou competencta , qual mais formosa. 

Pelo que, _Eara o Q]tal Conjunctivo se· nâo con
fundir com o Jl..!lal comparativo, costuma sempre a 
nosssa Lingua, como tambem as outras vulgares., fa. 
ze.lo acompanhar do Artigo, dizendo no· singular, pa· 
ra o masculino e neutro O qual, e para o feminina 
A qual; e no plural O .r quais, As quais. Disse que 
O qual no singular serve para o masculino e neutro ;. 
porque bons Auctores nossos, como Fernão Mendes, 
Barros, Sá Miranda·, e outros., usâo a cada passo no 
principio dos periodos. de Do qual, Pol'o qual em 
lugar de Do que, Polo _que, no qual caso so .se póde: 
referir a todo o sentido da ora~ao, ou ora~6es ante· 
cedentes, o qual não tem genero , nem· o póde ter. 

Outra propriedade deste Conjunctivo be poder-se 
juntar com o substantivo antecedente·, com quem con
corda , fazendo-o subsequente, como O qual homem, 
.A qual mulher. O Conjunctivo Cujo, Cuja, Çujo.r, 
Cuja! tambcm c.oncorda, mas nunca com o nome an
tecedente do possuidor , a que se refere, porêm sem• 
pre com o nome subsequente da couza possuída. 

QUEM. 

Este Demonstrativo Conjunctivo, contrahido de 
Q!t' homem, feita a syncope do hom, assi'm como Al
geem~ Nimguem, Outrem~ de ./Jig'omem~ Ning'omem, 

Ozi· 
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Outr'omtm; ordinariamente n:ío EC diz se n:'o de pes .. 
soas, ou de couzas personificadas, como Pulro foi, 
qurm ftz. isto; A mãt dt qrum sou fi/to. Mas algu• 
mas ve7es abusivamente se emprega, referindo-se tam
hcm a couzas, como em H. Pinto . .//.r boas ar~·oru 
titío hom fruto, e as mds como qut'm .rifo. Este de
monstrativo hc indcclin:tvcl, c serve, como o QJ1e, para 
todos o:; gcncros c nu meros, c nunca admittc Artigo. 

CUJO. 

Esre Dcmomrrativo Conjuncrivo exprime a rcla
çâo de h uma couza possuída , ou pertencente a outra, 
que a possue, ou a quem pertence. Bem como os Pos
sessivos, divididos nas suas duas syllabas, a primeira 
Cu) hc relativa ao Possuidor, c a segunda variavel 
segundo os generos, e os numeras, he relativa á couza 
possuída, com a qual, por isso, sempre concorda. As· 
sim Cujo, Cuja, Cujos, Cujas, valem o mesmo que 
Do qual, Da q11al, Dos quaes, Das quaes, com a 
differença porl!m , que estes referem-se c concordao 
sempre com hum rubstantivo antecedente; aquelles po
rém referem-se sim a huma pessoa, ou couza antece
dente, mas concordao sempre com o substantivo da 
couza pos;uida ou pertencente, que se lhe segue im
mcdiaramcnte. Exemplos: Ped1·o, de mja casa ve-· 
nho, isto hc, da casa dfJ qr1al vwho. A orvore, crJ
jofructo Et•a comer1, isto he, o fructo da qual Eva 
romeu. Restituir a tOIIZtl a wja he, isto he, ti pes
Joa de q11em h e. Ter c11)o, .rer cujo h e ter dono, ou 
ser dono, a quem pertence. 

Donde se vê que he erro o dizer: Hum S11jeito, 
cujo mora em tal lugar, em vez de o qual mor:t em· 
tal lugar. Dos mesmos exemplos se vê outro sim, que 
quando ma mos de Ct~jo, o ~ubstantÍYO da COUZ:l ros
suida 1 com quem concorda, sempe se lhe segue im. 

me-
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media ta mente; Ctl}ofr;JCto, Cr1 ja casa. Q~tando porêm 
usamos Do qual, o mesmo substantivo da couza pos• 
suida sempre lhe precede, e o relativQ nâo concorda 
com elle, mas com o nome do possuidor, que vem 
atraz. O fructo da qual, Da casa do qt~a/ •. Quando 
usamos de Cujo, Cuja, ou so, ou com preposição 
sem o possuidor expresso, este sempre se lhe entende. 
Assim Ter cujo, ser cujo he ter senhor, cujo he, e 
ser o smhor, cujo h e; e restituir a couza a cuja 
he, h e o mesmo que restituir· a· couza ao dtmo, cu
ja e/la he. Veja-se Synta:xe Cap. 11. Art. 111. 

( 

QUE. 

He outro Demonstrativo Conjunctivo, que, sen. 
do indedinavel, serve para todos O$ casos, generos, 
e numeras; mas o que caracteriza mais este Conjuncti•. 
vo h e servir ordinariamente para ligar as proposi.~óes 
incidentes com as principaes, e sempre as integrantes 
com as totaes. Qyando elle liga as oraçóes inciden •. 
tes, humas vezes h e Explicativo, se o que affirma a 
ora~ão incidente se acha ja incluido na idea do sujei-. 
to, ou do predicado da· oração princi pai , e o Que 
por conseguinte se p6de mudar na causal Porque : ou-: 
tras vezes Restricttvo, se o que a proposi~âo inciden-, 
te affirma he hum accessorio novo, e não comprehen~ 
dido nos termos da oração principal; e o Que. se pó-.. 
de mudar em alguma das conjuncçóes restrictivas Se, 
Q!tando, &c. Exemplo : O h0111em, que foi creada 
para conhecer e amar a Deos, deve fugir de tudo., 
o que o póde apartar deste conhecimento e amor. On~ ' 
de o primeiro Q!te he explicativo, e se p6de mudar 
em Porque, e o segundo restrictivo, e por isso se pÓ• 
de substituir com Q!tando. · 

O mesmo Conjunctivo Q!te he sempre o que ata. 
as proposi~óes integrante~, ou do Indicativo, ou do. 

Su~ 
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Suhjunctivo com o verbo da oração principal , :so 
qual liN\'~m de co11'plc111cnto objcctÍ\O, con.o: llfall· 
do qut faft1! , Digo que podn. O mesmo Q!l~ hc 
ou ro sim sem prc obrigado , todas õlS vezes CJUC a ora. 
S' o J rincip:ll se faz com o verbo substantivo em hu· 
na ordem inversa da grammatical, pondo-o no fim, 
como: hm Dto! he ljlle tle't'tiR.PS pôr todas 11ouas eJ· 

ptrtzll(nJ. 
Nc-Has e !cmelhantcs or:~çóes hc t3o notavcl a 

força conjunctiva do Dcmomtrarivo Que, que n uiro8 
quizcrno fosse cnt:ío Conjunctivo, c não Dcrromtrari
TO. Porlm cntcndcndo-~c-lhc antes o Dl'monstrativo 
neutro Isto, que nestes casos he o seu anteceàente níl· 
tmal, a que se. refere; 5C vê que n5o somente h c Con· 
junctivo, ~as tambcm Rclath·o, e por consequenc1a 
Demonstrativo. 

Sobre a Syntaxe de todos cHcs Dcmon~trativos 
Conjunclivos hc bom observar que todos cllcs podem 
ser sujeitos, mas m das oraçóes parciaes , quer inci
dentes, CjliCr integrantes, c nunca das princip:~es. Se 
clles :is vezes começno o pcrioclo, h e serrprc por e}. 
Jipse, entendendo-se-lhes d'antes os Dcn~0nstrativos 
puros. Qpando, por ex. digo Pol'oqllt, Do gue Jt Je
gHe, Os que u sah:ifo síio pouccs; he o mc~mo qt!e 
dizer: Por isto , ou Di no que ncnho de dir::tr = Os 
homuu que se sah:ifo são potiCOJ. Para ~ujeito das ora
çócs incidentes, Que h e ordin~uiamentc pref~·rivel a 
Q!1al, excepto quando o Que, por nâo ter nem ge
ncros nem numeras, róde camar alguma ambiguida
dc, ou fastio por se ter repetido muitas vezes. A~~im 
he melhor dizer : Dtos, <.JUC creou o Cto t a 'I erra, 
do que Dtos, o qual creott o Ceo t a Ttrra. Porêm 
dizendo: A desobediwcia dos l.craelitas ds ot·dens dt 
Deo.r. a qual he ma/fria contilltta das qt~ci:~a.r de 
:Afoius= e Certa! plantnJ, as quars 1:nda tem, fjflt 
o.r dhti11gua; se em lugar de f!,a/ puzew:u:o~ Que, 

a 
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a primeira ora~âo ficaria equivoca, e a segunda enfa
donha pela repetição de hum Q!te ao pé d'outro. 

Qgando porêm o Conjunctivo Que com sua ora
~ão he Complemento Objectivo da ac~ao do Verbo~ 
encâo he regra geral usar sempre delle, e não de Q!tal. 
Pelo que qualquer estranharia estas expressoes: O h~
nzem , o qual Deos creou á sua imagem : A mulher, 
a qual DetJs formou para companheira do homem. 
Substituindo-lhes porêm Que em lugar de Q}tal, fi· 
c:ao boas. 

Em fim alguns pertendem que estes Demonstrati
-vos Conjunctivos, quando sâo interrogativos, perdem 
sua qualidade de relativos, e se fazem absolutos. Po
rêm a interrogação~ assim como nao faz perder ás ou
tras palavras a sua natureza, tambem a não deve fazer 
perder aos relativos. Estes sempre o são; porque sem
pre se lhes entende seu antecedente. Por ex. quando 
ôigo: Qyem são os ricos neste mundo? Os que tem 
muito? Não. H e o mesmo que se dissesse : Dize-me 
os homens que são ricos .neste mundo ? Os homens 
por 'Uetztura, que tem muito? Não. 

Até aqui tractámos dos Adjectivos Determinati• 
vos, que individuao os Appellativos peJas suas quali· 
dades particulares. Passemos ja á segunda classe dos 
Determinativos de Quantidade. 

§. IV. 

Dos Determinati'Uo.t de Qpantid11de. 

Os Determinativos d.e Quantidade são os que 
determinao e applicâô os nomes appe1lativos aos indi
víduos da sua especie, indicando estes, não ja peJas 
suas qualidades como os antecedentes , mas pelo seu 
numero. Ora esta applicação póde-se fazer ou a todos 
QS individuas da espede ou a huma parte delles so· 

me~ 
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mente. Daqui. a divisão mais geral. ~estes Determina· 
ti\·os em Um-z:eruu.r, c t:m l'artlflt·o.r. 

Os uni\·crsaes ou s:ío l'oiitho.r, rorque 3ff.nr:ío 
alr.uma couza de: todos os individuas, ou ]\Tegath·o.r, 
p;,guc a nt>gâo dos trcsmo~. Os primeiros ou aftirn 5o 
alguma couza de todos os individuas, considerados 
junctos c em multidão, c então chan,5o-sc Colluth:o.r: 
ou considerados ~t'parad;.,mentc c c3da hum de per si, 
e chamao-se Di tributh.o.r. 

A Língua Portugucza n~o tem se não hum Co!· 
luth.o univers3l, que hc no si.ngular Toéo p . .ara o ge
n~.ro masculino, Toda para o feminino, c ·r udo para 
o neutro; ~ no plural Todo.r para o masculino, e To
da.r para o feminino. Não he determinativo se não 
quando precede o nome appellativo: v. gr. Todo ho· 
mrm he mortal. ~ando se Jhe segue, he hum adj~cti· 
vo explicativo, gue vai o mesmo que l11teiro; razão 
porque: a mesma proposição, de verdadeira pasfa a fal· 
sa, dizendo: O homem todo hr mortal. Se digo no 
singular Todo o bomem he mortal, o appellativo Ho-
111rm he tomado diHributivamcme por Cada, Se digo 
r o Plural Todos o.r hmun.r me11tem; toma-se collecti
vamcnte, e então ·s< mpre leva o Artigo depois de ~i. 
u~amos do distributivo nas propo~içõcs m~:taphysica;
mente certa~, e do collectivo nas que o são ll'Oralmentc, 

Este Detcrnr nativo universal tem huma termina
s-ão neutra Trtdo; fOr<JUe eHa nunca concorda com 
substantivo algum, 111as so com as couzas, que n:lo tem 
gtnero, ou não lho quercm<.ls d:!r, como: O.r Pyrrho
nicos d11tidii1J de 111do. T11do r.rtd l·em feito. A ter· 
n1inaçao masculina 'lodo tan·bem se mutraliza, tub· 
stantivando·se por meio do Artigo, como O tudo da
te qrtadro, O rodo deste diJCurso está /um feito. 

Os universaes Distril t1tit'o.r são rres, !.um ~im
ples e indeclinavel' gue serve w rara o ~irr;ular e ra
ra todos os gcneros, que he Cada, c dous cc:.mro~ros 

Aa dos 
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dos Dcmonstr2rivos Quem, Q!tal., e de Qfier, tercei
ra pessoa do presente Indicativo do verbo Q:lercr, a 
sraber: Quemqller, Q_ualqucr.. Q!temq11er h e indecli
navel, tem so singular, e diz4 se so de pessoas; Qut!ll
IJuer diz·se tanto de pessoas, como de couzas, e he 
declinavel por numeros..somenre, como Qualqtter pes• 
~~~~, Q11aesquer couzas. 

O Distributivo Cada he sempre relativo, e sup· 
póe ante~ de si huma p~oposi$aO universal collectiva, 
data oü occult:a, que -elle distribue pelos individuos 
'éatupre·hefldidos na mesma proposição para distinguir 
ã$ suás differenças, quanto ao attribnto que de todos 
se affirmà roll~criva-nrente. Os Distributivos Q!temquer, 
Qpa'/quer, -sao -absolutos, porque não se referem: 11 

dutrá proposiç1o. Ellcs mesmos fazem a pro~si~o ,, 
e ~ di~~ribuem. Estas proposições, por 'e:C· !J!,émq_uer 
po!le dtzer, J};ftikl._lter _tdurt.~ se (JO'de dtzer ·,. eqtu~a
lem a estas 'Dulo hómem polle dl~et·, Y"udo ·se polir: 
diZ:YJr. 

O Bistributivo Cada pcr!m considera as partes 
@e hu-m todo, quaeaquer q~ é-lias sejão como outra'S 
'tanrãs unidad~s proporcionaes, para por ellas distribuir 
o atttibu-to da pro-posiç~o. Assim se ajunta eUe; ja aas 
a·ppeUetivos , Cada homem, Cada casa, Cada tida
de, Ottdá- 'ltlfdO; ja aos numeraes, Cada hum, Cada 
tMus, Cadtt tre..r, Oad11 r:en:o; ja aos parritivos Cada 
tlual. As partes suppóem o todo, e o distributivo das 
:nesmas suppõe a proposição universal collectiva. Pelo 
que, quando digo: Cada homem tem seu genio, Ca
da terra tem seu uso ; he o mesmo que se dissesse.: 
Todor os homens tem genios, cada qual o seu; Todas 
IIJ' terras tem seus usos, cada bumt1 o .reu. 

Da9ui se vê, que a pal'élvra Cada he hum verda .. 
deiro adjectivo indeclinavel , que determina os nomes 
appellativos a tomarem-se em hum sentido distributivo 
por ordem á por-çao, que do .attributo lhes compete .. 

Não 
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N:'o póde por ranro fCt PrrfOJiçáo , em cuja cluse 
a r6t: n Gr11nrmntica da Lingua Ctt5teilonn dtl .tfca
timzitl R(a/ HupatJbola Pan. l. Cap. lX. Porque o 
sujcuo da oraç5o nunca pódc kv:~r prq·miç~o; c li!• 
,alahia, se Cad;z o fosse nos cxtr.npJos acima. 

Todos estes DL~erminarivos ~ciu a fJO univcruet 
Positivos, e ou seJâO Collccrivos, ou Dimibutivos, 
todo~ fazem as proposiçfi~s uniYer.aes nffinnatÍ\'36, Os 
que se seguem, s5o uni\'CTSSl'S Neeati,·os; porque fa
zem as propOf:çóes unh·c:rsat-s ,n~gari,·af. De~tes terr.os 
trcs, a s3h!.'r: Ne11h11.n, }titJ:JIIrJI"l, Jl..~ada. 

1\.,.mbum hc hum adj~cti\'o composto do advrrbiG 
]{em e do numeral Hum; c a~sim recebe dcllc as mes
mas tcrminaçóes, no singular para o ,masculino l\re. 
nhum, e p:1ra o feminino 1Ve11btmu1; e no plural para 
os mesmos generos Ne11h11nJ, }·ln:h:mza.t. l\·hs nem 
por isso vai o mesmo assim composto , que os sem: 
simples separados 1Yem h11m. Do primeiro modo póde 
negar a totalidade moral somente; do segundo nega a 
totalidade physica. 1\',ío ha 11enbum que obre hem pó
de entender-se da universalidade moral, que RÓde ter 
alguma excepç5o : Niío ha nem hum que obre bmc 
exclue esta mesma cxcepç5o, 

l\~ingu(Jn hc rambl!m composto de Nem e AJ
guem. He do singular, e indeclinavcl, c diz-se se de 
pt-ssoas, e nao de couzas, como: NiJ;guem está isen
to de virio.t, que 9ucr dizer }lmhmna peuoa -r.rtá 
iunta de vicifJJ. Na nos~a Lingua }tenhrmz, Nin
grmJz, vindo antes do verbo, exclue ·Gllalquer mma 
nt·gaç:lo depois dt:llr. Porêm h indo depois do verbo 1 
não <'Xdue outra nega~úo antes ddle, e val então por 
Algum, ..Lllgttem. Assim, se em lugnr de dizer: Hran 
tsph·ito preocmpado ttiÍo se rende a peuoa algrmrP, 
eu dissesse; Hum espirito preoccupado 11Í10 u rrnd~ 
a uinguem: ainda que o primeiro modo he mais Por
tuguez, o ~gundo nC.o deixa de ser aulhori'iado pdo 

Aa 1. uso, 
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uso, c empregado por bons AA. Ja Nenhum, acom• 
panhado de outra negação antes do verbo, he hum 
Idiotismo Francez, que alguns dos nossos Escriptores 
imirárao, como: P.1a.r nenhum mal nâo he crido : O 
hem .ro he esperado. Porêm semelhantes exemplos são 
mais para notar, que para seguir. 

Nada tambem he sempre do singular, indeclina,. 
vel , e diz-se so de couzas, e de couzas indetermina~ 
das ' que nao tem genero algum ; que por isso hc neu
tro. Ex. A c.onsciencia., que de nada .r e culpa, de na
da se teme. Não admitte Artigo, como nem tao pou
co' os mais universaes Negativos. Quando o tem, se 
tornao substantivamente; como quando dizemos: He 
hum nh1gu~m, He hum nada , O mundo foi tirado 
do nada, Hun.r nadas-. 

Passando agora dos.Determinativos universaes aos 
Pa1·titivos; estes são- os que fazem as Proposi~óes par
ticulares, applicando o nome appcllativo, não á. tota
lidade dos indivíduos·, que elle comprehende; mas a 
huma parte deJ.la, para sobre esta so cair O· attributo 
da proposição. Esta p-.~rte, ou he vag.a e indetermina
da , ou determinada,. e. exacta ; e daqui a distipcçâo 
dos Partitivos em Indefinitor, e Defini tos .. 

Principi:ándo pelos lndefinitos, a parte. indetermi .. 
nada, que elles extra.lie.m da totalidade dos individuas 
de huma classe, póde ser ou hum so individuo , ou 
dous, ou muitos, ou- ora- hum, ora muitos. Assim sao 
elles QU Singult~res, ou Duaes., ou Pluraes ,, ou Com• 
muns a· hum. e outro. numero. 

Nós temos. quatro Partitiv.o.r Singulares., a sa,· 
ber: Algu'ém ,. Qutre.m, Fulano , Sicrano. Os primei
ros dous são ihd~clinaveis, dizem-se so Çe pesso~s, e 
;valem .·o mesmo que· .41gum homem, Alguma pe.uoa, 
Outro. ~omem ,. Out..ra pes.rotr, Os se~undos tarnbern 
se d_izem·so. deJ pe~oa:s~ porêm são declinaveis por ge• 
nero3 fulano, Fulana~ $ki:4no, .Sitrana. O primei .. 

1'0 
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ro diz-se de htHU1 pessoa indeterminada c vag.1, que 
se n~ o nomea , nem ródc nomear: Alguem h a qu~ 
di:::. O segundo diz-se tambcm de huma pt·ssoa inde
terminada, mas segunda na ordem, e sempre com rc
b~lo a outra primeira: Não fazer mal a outrem. O 
terceiro diz-se de huma peswa tambcm indetermina
da; porêm que se póJe nomear, se se quizcr: 1 u/auo 
disu ist~. E o quarto diz-se de huma segunda pessoa 
innominada, e relativa :{ primeira, porêm que se pódc 
nomear, Sicra11o ditu euoutro. 

Os Partitivos /Juaes ~ao os que d:1 totalidade 
dos indivíduos da mesma clas~e não cxtrahem se não 
dous individuas, ou duas collec~óes delles, e isto, ou 
collccrivamcnte, como: Ambos, Ambas; ou distribu
tiva mente, como: no singular Outro para o masculi
no, Outra para o feminino, e o antigo AI para o 
neutro; e no plur:tl Outros, Outras para o masculino 
c para o feminino. Une-se para a distribuiçao com o 
partitivo- Hum em lugar de Algum,- como: Hum e 
Outro, Hrms e Outros. Ex. S. Pedro e S. Paulo co!J
JUIN.mdrão ambos mz Roma o ur1 martyrio no mu
mo amro e 110 mesmo dia, hum pela crtJ!:::,, outro pela 
espada. A terminaçâo neutra AI, formada do .Aiiud 
Latino, hc antiga, porêm não antiquada. Na lingua .. 
gem forense ainda se diz: A/11áo di.rse, isto hc ,_o!l
lra cou:::a 11áo disse mais; c na proverbial Al, h~ 
martdar em ferro frio. 

Os Partitivos Pluran são os que extr~hcm da 
totalidade dos individuas huma parte, que consta de 
rouitos indeterminada menti?. Temos dous, hum collec • 
.tivo que he J'fuitos, l\Juita.r, e outro distributivo 
que he Os J.l!(Ji.r, As Atais, sempre com o Artigo. 
Ex. De tem soldados cincomta ficdrão morto.r ri() 

campo; dos Ofltros ci11comta rr.uitos /icdréio feridu 
()s mais j:1glriio. O Distributivo J.11ais ~en1prc o h~ 
de hum resto, n:bti yo a outra prre antecedente. 

Em 



175 G 1\ A M M A 'r I C ·'-

Em fim os Partitivos commutz.r, unto ao singtr• 
lar, como ao plural, são os que extrahem da totaH .. 
dade dos individUas, ja hum, ja muitos indetermina· 
damente. Temos tres dcs!a especie ., a saber : no sin
gular Algrmz para o masculino, Algumll para o femi· 
nino, e ..Algo (antigo) pata o neutro ; e no plural ..A/ .. 
guns parà o masculino, e Algumas para ·o feminino; 
comó : Alguns himuns ha. Q!lando com este verbo 
impessoal da terceira pessoa do si"ngular se ajuntâo 
appellativos do plural, como .. Homens ha, Ha an· 
nos, &c. sempre sé >lhes entende o partitivo . .A/gun.r, 
é h e o mesmo que Algutzr homens htl, Hn alguns an• 
'llos. O mesmo se entende nestes demonstrativos com 
prepo;içãó 'lJ'e/les, D'ellat, de que usão nossos Ant_i.. 
gos ainda como sujeito da oraçao. 

Com co lera mil corpos àerru!J'Itlfdo , 
D'e1les· mortos, e d'dles mal feridos. {1) 

Isto he: àlgtms ~elles morto:r, a!gtitz! delles mal 
foridos. 

O Partitivo Alguih, Alguns àpplica. ·o fiom"é 
eommutn a himia parte de seus in di viduos tão- vaga· e 
indeterminadamente, que nâo os poderiam os nomear, 
ai.nda que quizessemos. Porêm o Partitivo Certo, Cer· 
t·a, Certos, Certas applica o nome commum ·a h uma 
parte de seus individuas, que deixamos sim indeter• 
tninádos, porêm que podériainds individuar, ~e qui· 
zessemós. Certo homem, Certa nzulhér sao indivi .. 
duos, para mim •certos , mas que quero deixar em in;. 
certezà para as pessoas, com quem falo. Este adjecti
vb como Demonstrativo ·precede sempre ao ~ubstanti:. 
to; se se póe depois·, he hum adjectivo explicativo, 

e 

(1) Cort. Real C-erco We •Dlu'Cànt. X. 
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e significa cntSo couza verdadeira, como: llr tou~q 
urra 

Em fint o terceiro Partitivo comrnum a ambos os 
11Urncros hc o adjectivo Tal no singular, e TtUJ AO 
plural para nmbos os gencros. Tal umra, que 1m1Íta1 
't'e:;:,u tJíio colhe; ou Tau .umeiio, que, &e. A term~ 
naç:ío do singular scn•e t:Jmb~m para o p;ell\rO neu
tro, como: Tal11iio h.z, 1-tiío façaJ tal. Ecte pardti
yo tem difl~rença dos antecedcutes em determinar s~m
prc os individuas com rela)âo n ou~ occulros, dO$ 
quaes se cx!nhcm, ou de que Ja se falou. 

Rcst5o o~ P:mi!ivos de Ú1111nJidade certa t de~ 
terminad:a, chamados por íss;;-DrfolitoJ, cu 1:-t ... smzt
rau. Estes s:io de guatro modos ou Carduu, oa 
Ordinau, ou J.liflltiplicath:o.r, ou FracciOJJaric.r. 

Os Cardeau, assim chamados, porque Eao os 
fundamcntac:; J! primitivos de quasi todos os outros, 
exprimem simplesmente o numero das unidades ou in
dividuas ; racs como , Hum llmna , Dc:u DtiPJ, 
Tres , Quatro, Ci11co , Sei .r , Seu, Ottto , No
ve , Dt::í , Crm , i\lil , c todos os mais , com
postos destes. Todos estes adjec!ivos são invariavcis 
menos o primeiro, e o ~egundo, e os coruposros do 
fUbstanti \"O Cmto, como Drl!!ml&.r, T '~:;:,wtoJ ho
mmr, &c. 

Os Ordi!JlU'.r, assim chamados, -porque dctermi
nâo os indivíduos pela ordem, em que hum numero 
esrá para omro, tem terminaç6as genericas e nume
racs. Tacs são Primeiro P1·imeira, Primâros Pri .. 
rnrira.r, e por este mesmo morlo J,'egrmd~, Ttrcei,·a 
Q;ia_rro, .0tinto, Se:do , Srptimo, Oitavo, No110: 
JJecmzo, &c. 

. Os Numcraes_ bfultiplicatfvq.r design.1o os in,ii-
:t~Jduos peJa detcrm1na~o numer1ca da quantidade, que 
rc~ulra de sua multiplicaç:lo. Tae~ ~ao os adjectivC'8, 
Snnp/eJ ( to,mado como U11ipki), DN]JII, pu-·Dupl'ca-

do, 
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do, ou Dohrado, Triplo, ou Triplicado, ou Tresdo· 
úrado, !J.!Iadruplo, Q!imuplo, &c. 

Finalmente os Numeraes fraccionariot sao os 
que determm~o os indivíduos pelo numero das parres, 
ou fracçóes, em que se divide hum todo, ou a unida. 
de concreta. Elles nâo tem differença dos Numeraes 
ordinaes, quanto ao material do vocabulo, se nâo o 
terem so termina~ão feminina, por concordarem sem
pre com o substantivo Parte, ou Fracção, claro ou oc
culto. Mas qyanto ao sentido differem muito; porque 
aquelles indicao so a ordem , e estes a quantidade to· 
tal das fracçóes. Todas as vezes que queremos indicar 
somente huma quota parte; usamos destes adjectivos 
femininos, e sempre com Artigo, como: A Quarta:, 
a Q!tinta, a Oitava, a Decima, a Duodeczma: e 
com os Cardeaes Huma Quarta, Duas Sexmas, Tres 
Oita'ZJal, Quatro Decimas partes, &c. 

A R TI G O I!. 

Dos .Aàjectivos Explicati'ZJos, e Restricth•os. 

Dos Adjectivos. Determinativos passemos aos Ex· 
p_licati'ZJos, e Re.stricti'ZJos. Huns e outros são mui dif.. 
ferentes. Os primeiros, como vimos, individuao os ap• 
pellativos, os segundos qualificao-os. Aquelles prece
cem sempre os substantivos' estes ordinariamente se
guem-os. Aquelles nao recebem gráos de augmento 
na sua significação, nem absolutos, nem comparati
vos, estes sim. Aquelles sâo poucos em numero, éstes 
infinitos. 

Os Adjectivos Explicativos, e os Restrictivos tem 
isto de commum, que ambó.s modificâo o substantivo, 
~ que se ajuntáo: porêm tem caracteres proprios, que 
os distinguem. 

Os Explicativos não. accrescentao á significaçao de 
seu 
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rt'u s bstantivo idca alguma nova, c o que fazem fO, 

J1c desenvolver as que o mcnuo subsramivo <onrln na 
~ua no( o, ainda que confmamcncc. Os Rc:stdctivos 
porém accn:sccntao ao nppdlativo huma ide:~ nova, 
11~0 comprchc:ndida na sua significaç:ío, pda qual esta 
fica restungida a hum menor numero de indh·iduos. 
(blando por ex. digo: Dros justo; o adjccrivo J rufo 
hc rxrlicariro; por que modifca o ~ub~ranri,·o Dtos 
com huma idca , que ja tinha. Q1ando porêm digo : 
llom(m justo; o mw1 o adjccti\'o ja n:ío hc explica
tivo, mo1s n:m:~tivo; porque a id~a de justi~a não se 
com~m ncce~s:uiamentc na idl·a de homem; c por tan
ro restringe: a cla~~c n,ais geral dos homms todos á 
mais particui:Jr dos h~mms justos, que ~âo poucos. 

Daqui vem 1. o que, con•o os indivíduos são o 
que são, nem mais nem menos , e por comequcncia 
nao se podem restringir; rodos os adjectivos, que rr.o
dificao, ou nomes proprios, ou ja individuados pelos 
Determinativos Pcssoaes, e- Demonstrativos, nunca po
dem ser remictivos, c são sempre explicativos de al
guma qualidade existente nos mesmos individuas. Por 
ex. nestas orações Deos justo caJtiga os im[ios = 
Esta terra, qut habitamos, ht redonda, os adjecti
'·os Justo, Rcdondn, sâo explicativos; porque não fa
zem outra couza se não desenvolver a idca de Jruti
ça, incluída na de Dcos, c a de R~do11de::::a, inclmda 
na da terra, que habitamos, e assim qualquer outro 
adjecth·o. 

2. o Que todas as vezes que a hum appellati\'o se 
ajunta hum adjccti\'o para o modif.car, ~e elle expri
me huma qualidade constante e essencial á noção, si
gnifica da pelo nome commum, he sempre explicativo; 
e l1e pelo contrario rcstrictivo, fC a qualidade, que elle 
txprimc, hc acCl'!lsoria c accidental. A~sim ne~tas cx
pre:>~Ócs Hommz m6rtal, Homem justo, o acijccti\'o 
Jt#orral' nrposto :lO nppdlatim Homem' he cxj,Jic:l(i-

Bb ,.o, 
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vo, porque ja se comprehcndia na sua noção; porêm 
o adjectivo Jruto, he restrictivo; porque na idea de 
Homem não se inclue a idea de Justica, que lhe he 
accessoria, c por isso restringe a no'Çâo da Especie 
Humana mais gt!ral á particular dos Homen.r jrutos. 

3· o Q9e todo o adjcctivo, apposto a hum nome, 
equivalendo a huma Proposição Incidente, ou explica
tiva ou restrictiva, quando elle he explicativo, se póde 
resolver por h uma proposição com a causal Porque; 
e quando he restrictivo, se pôde resolver por outra 
proposição , porêm com as conjuncções restrictivas 
Se, Q]tando. Exemplo: Deos justo castiga os má os, 
onde o adjectivo Justo , apposto ao nome proprio 
Deos, he explicativo, e por isso se pôde resolver por 
esta proposição: Deos, porque he justo, castiga os 
mdo.r. E quando digo : O homem justo dd a cada 
hum o que he seu; o adjectivo Justo, apposto ao ap• 
pellativo Homem, he restrictivo, e por isso se deve 
resolver por esta proposição: O homem, quando he 
justo, dd a cada hum o que he .reu. · 

4• 0 Qye todo adjectivo explicativo apposto, ou a 
proposição em que se resolve, se póde tirar da ora· 
çâo, onde está , sem prejuízo de sua verdade; o ad
jectivo restrictivo, nâo. Eu posso dizer com verdade : 
DetJs castiga OJ' mdoJ'; mas ja nao posso com a mcs· 
ma dizer: O homem dd a cada hum o que he seu. 

;. o Qge os adj~ivos explicativos não sendo outra 
couza se nao os mesmos nomes ou proprios, ou com .. 
muns, explicados; he indiJferente pol-os, ou antes , ou 
depois dos substantivos, com que concordao. Posso 
dizer : O rico Lucullo, ou Lucullo o rico =A inconJ'• 
tante fortuna, ou A fortuna inconstante. 

J a com os restrictivos corre outra regra. Como a 
restricçao suppõe dantes á couza , que se restringe ; 
devem por via de regra hir adiante dos appellativos: 
tanto assim, que pondo-se antes, fazem tomar .o no .. 

me 
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Jl1e commum em hum sentido inJividual. Se digo: 
O h11num rico, entendo todo homem , <]Ue he rico; 
&e digo porêm : O rico h~mrm, faço entender que falo 
de hum cerro homem rico. O mesmo succedc, se di
go: O homtm pobrt 1 ou O 1 obrt homtm. Taes t:ao os 
caracteres notavL"is, que distinguem os adjectivos ex .. 
plic:lti vos dos rcstricti \'OS. 

A' cl:tsse destes rcstrictivos pertencem muitof: no
mes 

1 
9ue signifido varios estados accidcnracs do ho .. 

mcm 1 os quacs nomes pondo-fc ordinariamente sos 
na oração como os substantivos 1 e muitas vezes sendo 
acompanhados de adjecrivos 1 que os modificão 1 derâo 
occasiâo á duvida entre os Grammaticos, se pertencem 
d classe dos substantivos, se á dos adjcctivos. Taes, 
por ex. , s5o os nomes Coruzão, P h i lo.ropho 1 lrmiío, 
Ptiío 1 Piutor, Rti, Soldado, e outros muitos deste 
gencro. 

Para decidir se estes e outros nomes semelhantes 
s5o substamivos, ou adjectivos, observaremos 1. 

0 se 
ellcs recebem terminaç6es femininas; ou se tendo h u
ma so rerminaçáo 1 se ajuntao ja com o Artigo mas
culino 1 j:t com o feminino; e neste caso devem ser 
contados como adjectivos. Assim , porque dh:emos 
Pi11tor Pintora, Corttzáo Ctirtezã, Ptáo Ptií, Orfão 
OrfJ, Irmão lrmá, da mesma sorte que Lat•rodor 
Louadora, l'tt1ctdor Vmctdora, Christão ChriJtá; 
J1a a me~ma razao para pór rodos estes nomes na das
lie dos adjcctivos, como rambcm os nomes chamados 
communs de dous , .Artifiu, lnterprnr, &c. Porque 
dizemos O art~fice, c A art(fice, O interprttt, e 
A in~trprtlt', c:rc. 

Obsen·arem{)s 2.. o se o uso da Lingua costuma 
algumas vezes ajuntar, ou soffre que a eues nomes sr.: 
:~juntem os :tppdlari\·os Homem, 11/u/rer, Cortza : e 
juntando-se, he ~ign:d que sao adjecrivos. Eu posso di· 
zcr J,o111otz Philruoph~, Homem s~ldado, Houmn Cor-

Bb 2 tt· 
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te~!io, como digo Homem J'aóio, Homem militar, 
Homem pagão; e j:t nao digo Homem Rei, Mulher 
Rab:ha, Homem Magistrado. Aquclles pois são ad
jectivos 1 CSteS OaO, 

Observaremos em 3· o lugar, se a significaçao do 
nome he susceptivel de gráos de augmento e diminui
~ao; c scndo·o hc signal de ser adjectivo; porêm do 
contrario nâo se segue que o deixe de ser. Porque ha 
muitos nomes realmente adjectivos, que nao são su~ce
ptiveis deste augmento , como mais adiante veremos. 
A propriedade de poder receber gráos na sua signifi
ca~ão 1 da qual estão excluídos os Adjectivos Deter
minativos, l1e commum aos Explicativos c Restricti· 
vos, como tambem a de serem susceptiveis de termi· 
naçóes, e inflexóes genericas, como vamos a vêr nos 
dous §§ seguintes. 

§. I. 

Dos grdos de augmento na significação dos .Adjecti
'VOJ' Explicati-vos e Restrictivo.r. 

A maior, ou menor intensidade da qualidade ex· 
primida pelo adjectivo, fórma huma especie de esca
âa, cuja base e assento he ·a significação do mesmo 
adj ecti v o , gue por isso a este respeito se chama~ então 
Positivo. Este nao tem gráos; mas delle começao, e 
Tao subindo até o supremo, e deste descem até o in· 
fimo. Estes dous gráos extremos de intensidade sâo os 
que nós chamamos Superlativos. Entre elles ha ou
tros para subir, e para descer, que se podem chamar . 
Augmmtativos; porque augmentão a significa~ão do 
Positivo ou para mais ou para menos. O nome de 
comparativos, que os Grammaticos lhes tem dado, 
he improprio. 

Porque todos estes gráos podem ser- ou Aósolll· 
tos, 
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fDJ, ou Comparath•oJ. Os absolutos CXJ rimem a 
maior, ou menor intcn~idadc da qu:didadc dentro do 
mesmo ~ujciro, que o adjcctivo positivo qualifica: os 
Comparati\'OS porêm exrrimcm o cxcc~w 011 parcial' 
ou total d:t qualidade de hum sujeito com relação a 
outro. Se dirto: O Sol utd brilhante, F.Jtd mui lri· 
lhault', E.rt~i brilhantiuimo; estes gr:íos ~5o absolu
tos; porque n:ío saem do mesmo objccto para o com
p:trar com omro. ]:1 se digo: () Sol he tifo hrilhall· 
te como a1 F..rtrd/aJ, lle mai1 hrrlha111e tjtiC tlltu, 
H e o maiJ brilha11tc do!' aJtt OJ; e~tcs gráos são com· 
para ti vos, porque consider:lo o cxce~so desta qualiJa. 
de no Sol relativamente :lOS mais astros. Os nosms 
Grammaticos n~o fizcráo ar~ agora esta distincção dos 
sentidos graduacs , ja feita por outros, e bem prcciza. 
Ha pois l>ositivos .Ab1olutoJ; c Positivos Compttrati· 
voJ; Augmenrativos .AbJolutos, e Augmcntativos Com
paratit•oJ; c Superlativos tambem, huns Absolutos, 
c outros ComparotÍ'VfJJ, como pas~amos a vêr. 

PoJith::os abso!tllos são so os que podem rece
ber gdos na sua significaçâo, c taes são todos os ad
jecth·os Explicntivos e Restrictivos, excepto 1.'' Os 
que são dirivados de nomes proprios, como PfJrtugtleZ, 
Lisbo11enu, Solar, Terrutre, .1.1laririmo, Aureo, 
.ilrgwuo, &c. 1..

0 Os dirivados de nomes appcllati
TOS de subsrancias, como E.rpiritttal, Corporeo, Di
"t'itJo, Huma11o, e ourros, tomados no ~cnrido pro
prio, e nâo no figurado. 3·0 Os que significao hum 
estado, para o qu:~l se passou por hum a c to insran
taneo, como Nauido, Aforro, Duurrado, VhmJ
tt, Finado, Casado, Solteiro, &c. 4. 0 Em fim os 
adjecrivos verbaes em or, ora, como Amador, Voue
dor, Guardadcr, Salvador, .1.1latador, &·c. 

Os Positit·o.r Comparai h·o.r sao de du:1s serres; 
ou de semelhança, como T11/, O uni; o~ de igualdade, 
como 1anto, Q!lat,·to, TamaíJio, f2.!tlmanbo 3 c ge

ral-
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ralmente todos os adjectivos, feitos comparativos pe• 
los adverbios Táo, Como. Exemplo: .A fazenda, t1 

vida, tu vict~rias, e tod11s as fe/icid.adu do mund1 
sáo tâp falsas e 7JÓs, como o mesmD mundfJ, com ~ 
qual todas 11cabáo. 

Os .Augmentativos .Absolutos, ou augmentao pa· 
ra mais, ou para menos. Os primeiros fazem-se jun .. 
tando o adverbio Muito aos positivos, como Muit11 
gratzde , Muito pequeno, Muito hom, Muito mdo. 
Os segundos juntando aos mesmos o adverbio Pouco, 
como Pouco gra11de , Pouco bom, &c. Os mesmos 
Positivos se fazem augmentativos ainda sem adverbios, 
tomando as terminaçóes augmentativas e diminutivas, 
de que falámos atraz Cap. li. Art. I. tractando das 
varias fórmas dos Substantivos. Assim de Soberbo se 
faz Soberbáo, Soberbinho, e de Vilhaco JTiJhacaz, 
P'ilhaquinho, &c. 

Nossos Antigos costumavâo muitas vezes, á manei· 
ra dos Latinos, juntar aos mesmos superlativos os ad~ 
verbios augmentativos Mui, e Tão, como Mui san
ctissimo, Tão grandíssima, cujos exemplos se podem 
vêr nos Rudimentos da Grammatica Portugueza 1 
~mpressos em Lisboa em 1799 pag. 32·3 , nota IX. 
Este uso porêm com jus.ta causa se abolia, e hoje se 
acha de todo antiquado. 

Os .Augmentativos Comparati7Jos se fazem 011 
com huma palavra so , cQmo Maior, Menor, Me· 
lhor, Pcior, e os adjectivos do s.ingular Mais, Me
nos, seguidos do conjunctivp Que; que são os unicos 
adjectivos comparativos de huma so palavra, que to
mámos dos Romanos: ou com duas palavras, que são; 
para augmentar, o adverbio Mais, posto antes do posi .. 
tivo com o conjunctivo Que, posto depois; e para 
diminuir, o adverbio Metzos , posto tambem antes do 
positivo com o mesmo conjunctivo Que, posto depois. 
O Augmentativo Comparativo, ou llhpples, ou cam-

pos-
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posro, mostra a couza , que se compara , e o Con
JUncrivo Q}le moura c ara a ourra couza, com que a 
primeira se compara. 

Exemplos: Melhor he dar que rtabtr: O filho 
1-t peior que o pai: Varão maior, ljllt .rua fama: .A 
Europa be menor que a .A.ria: Os dotts ti' alm6 um 
mais prtço que o.r do corpo: Niío h e menos do que 
tlle: Hum homwz pode Jtr menos rico, e maii feliz 
tio qut outro. 

O) ndjl'ctivos S11perior, e l11.ftrior, Ar.ttrior, c 
Posurior, l111tr;or, c E.-aeri1r, que o A. dos Ru. 
dimu:tos da Grammatica Portugueza dá como com
r:muivos, n5o o são se não no Lacim; porque nao 
dizemos Sr1perior que, biferior que, mas Surerior 
a, Inferior a. O que mostra que são huns adjecti\'os. 
po,itivos com a significaçao das preposições, de que 
se form:ír:ío; e se vê em b1terior, e Exterior, que 
valem tanto, como Interno, e Externo. 

Os Super/ath·os Absolutos sao os que exprimem 
o maior gr:ío de intensidade, ou para mais ou para 
menos, do qual h e msccpti vel a significação do posi
tivo, sem com tudo fazer comparação alguma. Os nos
sos Escriptores, que primeiro principiáráo a polir a 
Lingua Portugucza , suppriâo algumas \'ez~s a falta, 
que enrio havia, de superlativos em hun1a so pala
vra, com pôr L\1ui, J\f11ito antes do pmitivo: v. gr. 
Gente de pé mui muita um conto: EJte ht o tami
ttho mui muito breve para chegar d perftiçiío. Depois 
tivemos toda a facilidade, e ab1.1ndancia neste gene
ro, formando, á maneira dos Latinos, os superlativos 
dos mesmos adjecrivos positivos com lhes accrescentar 
i.ui1110 á ultima consoante final , como Crr1eliuimo de 
Cruel, Sm1ctinimo de Sattcto. 

Os Adjectivos, que acabâo em vogal nasal, ou 
em diphthongo nasal, mudâo o Til, ou o m em n pa
ra formarem pelo sobredito modo seus superlatiY()S 

des-
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desta sorte: Bom Boníssimo, Commum Commrmi.rsi· 
1110, Cháo Chaniuimo, São Saui.r.rimo, Váo Va11issi• 
mo. O adjectivo J..'vldo muda o o em I, e faz .Mali.r
simo. Os qúe hoje terminao em z, acabavâo antiga
mente em ce , e assim sem perderem sua formaçâo re· 
gula r trocao agora o !:i em c, como : Tenaz Tenacü
simo, Feliz Fe/icis.rimo, Atroz Atroci.r.rimo. 

~aesquer outros superlativos, que não sejâo as
sim formados, passárâo da L'ingua Latina para a nos
sa sem mais alteraçâo , do que a troca do us final em 
o na termina~ão masculina. Taes ~ão, alêm de infini
tos outros, Antiquissimo, Aspet·rimo, Dulci.rsimo, 
Humillimo, Mi.rerabili.r.rimo, Nobilíssimo, Terribi
/issjmo. Parêm se estes mesmos ~e formarem pelo mo
do regular, que nos mais segue nossa Lingua, e de 
que lia exemplos, dizendo Antiquissimo, Asperir
simo, Dôcis .mn~ , Humildis sim o, Miurave/is.rimo, 
Nobrissimo, Terrivelis.rimo, &c. ficarão sendo pura
meme Portuguezes. Os superlativos Max imo, Mini• 
mo, Oprimo, Pessimo, Summo, e lnfimo; nos vie
râo do Latim assim mesmo, so com a mudança da 
terminação. 

Po~êm cumpre advertir que todos estes, e seme
lhantes superlativos nâo sâo comparativos na Lingua 
Portugueza , como o sâo na Latina. Com o que se 
enganárâo muito nossos Grammaticos, e o Auctor mes
mo dos Rudimentos da Língua Portugueza, pondo-os 
na mesma linha dos comparativos. Todos sâo superla
tivos absolutos, e se alguma vez se empregao compa
rativamente, he como parti ti vos, e precedidos do Ar
tigo, como: O optimo, O pe.r.rimo de todo.r. 

Os verdadeiros Superlativos Comparativos da. 
Lingua Portugueza· fazem-se dos positivos com lhes 
accrescentar os mesmos a·dverbios comparativos J."W.ais, 
e Menos, que se ajuntao aos Augmentativos Compara
tivos so com a differença , que nestes não levão Arti-. 

go, 



p H I L O S O P lf I C A. 187 

so) e s:ío seguido.s de !2!1;; nos ~uperl:uivos compa· 
rativos levao Amgo, e sao ... se~t!tdos d.a Pn:postç,ão 
extracriva De. Por ex. Varrao jtJI o mats douto d'o.r 
Romano!. O co1udho prudmu he o menos arriscado 
de todos. Os Comparativos Alaior, .Menor, Melhor, 
Púor levâo ja comsigo o J.\!ai.r e Afnro!; c a~5im com 
a addição do Artigo se fazem superlativos deste mo
do: A melhor e a peior couza que ha tro mundo, he 
o cotutlbo: u he bom, he o matar hm1; u he mdo, 
he o pcior mal. 

Onde se ,.c: que nosso Artigo~ accresCC'ntado aos 
Augmenrarivos Comparativos, faz dellcs huns Superla
tivos Compara ri vos, convenendo-os em parririvos, que 
por meio da preposição De ou Elitre exrrahem da ro .. 
talidade dos individuas do mesmo genero aqucllc, que 
queremos engrlndeccr ou diminuir. Assim no exemplo 
acima A melhor, e a peior couza he o mesmo que 
A mdhor, e a peior de toda.! fl.! couz.ai; e O ma ror 
hmr, e o ptior malhe o mesmo que O maior de todo.! 
oi bmi, e o ptior de todo.! Oi males. A preposisao De 
com o Determinativo universal 7 odoi, 7 oda.! suppn
mc-se muitas vezes por brevidade, mas sempre se en.. 
tende. 

§. 11. 

Da.r Termi!Jaçõu, e h'.flt."'CÕU Gmerica.! dor 
..ddjuth:o.J. 

Os Adjectivos Porruguezes ~ao ou de huma .10 
tenni11ação, ou de dua.!, ou de trn. 

S5o de humaio termittaçiío J. 0 os acabados em 
t pcqu:no, ou breve, como Breve, Gra1.:e, Prudm
tr, Trtste, que he a terminação mais abunda me des· 
ta $Ortc de Adjecth·os na nossa Lingua. 1." ()$ aca
bados em aJ, e/, il, como Cr/nrial ./Íma7:rl, Fa· 
(J/. 3· o Os acabados em ar, a=., iz ,' oz, como }·;,.._ 

Cc em-
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emplar, Capaz, Fe/i::::., Veloz. Destes mesmos ad• 
jecrivos os que hoje acabao em i/, sem ser agudo, e 
em az.' i;:;. oz' acaba v ao antiga mente' com o os pri .. 
meiros, em e pequeno, como: Esteri/e, J:àci/e, Con
lumace, Felice, Atroce, &c. A fóra. estes sâo ram
bem de huma so termina~âo os quatro adjc~tivos Af
fim, (affinis), Cortez, l1fo11tez, RUi. Tambem Grão, 
abbreviado de Gra11de, s.erve, como este, para ambos 
os generos: O Grão Prior, A Grão Mestra. 

Sáo de duas terminações 1.
0 os que acabao em 

o, mudando-o em a na feminina, como Just(), Jus
ta; e se acabão em ôzo tom o penultimo ô fechado, 
mudando-o em aberto na feminina, como Virtuô.ro , 
Yirtuosa. 2.0 Os que na mat:culina acabao em êz, ól, 
dr, ti, e um, tambem tem a feminina em a, que se 
lhes accrescenta, como Portuguêz Portuguêza, Hes
pa11hól Hespanbóla, Creadôr Creadôra, Grzé Crz.Ja, 
Hum Huma, Commum Commua. Com tudo bons AA. 
Portuguezes não dao terminaçao feminina, nem a este 
ultimo, servindo-se da em um para hum e outro gene· 
ro; nem aos em êz, ól, e ôr, que faziâo de h uma ter• 
minacâo so, commua a hum e outro genero. ·Assim 
dizia~ elles: Vida commum, Lb1guagem Portt1guêz, 
Nacão Herpanhol, Cidade Competidôr; ejoao de Bar
ros .diz.: (I) Vara de disciplina destroidór dos males, 
defensôr da pureza. 3·0 Os que acabao em o diphthon
go nasal áo, perd:m o o na termi?aç~o .feminina_, fi; 
cando so com o ~ nasal, como Chrtstao, Chruta. 

S.ío irregulares Judêtt , Mêu, Têu, Séu , B11m , 
Mdo, que· fazem na feminina Judia, Minha, Tua, 
StJa, Bôa, Md. • 

São de tres terminafÕes I. 
0 os nossos quatro 

adjectivos demonstrativos, Este Esta Isto, E.rse Es· 
sa 

(1) Dial. Ja viçios. ve~. p,. 25 s ed. de Lisb, J 78). 
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'111 !J!o, A1rdllt Aqutlla Aqui/lo, c O 'jtla/ ./Í quns 
O qur, ou O qturl 2. o Os CJLiatro. dt.tt"rn inau,·us. de 
<JU:mtidadc, a saber : os dous um' cr~acs collcc. nos 
~ odo 'Te tia 'f udo, c Nenl um Norhmua ~Nado, c os 
dous Partltivos A!J!,um Alguma .1./go, c Out1 o Outra 
.AI. 

Nestes ndjcctivos de trcs fórmas hc cerro que a 
primeira h c rara o gcn~ro mnsculino, c a ~cgunda pa
ra o ft·minino. A tcrccira pois para l1UC gtntro scra r 
O A. dos Rt~dimnrto.r da C ran.mollco 1 erltl!!,llt= 11 
llart. I. l.ap. li. § Ill. diz que hc huma fórma ~ubstan· 
tivada do gl·ncro masculino; rorquc os nos~ os sLbsran
tivos nao tem outro gcncro ~c não o ma~culino ou o 
feminino, neutro n5o ha. Comtudo nosm Jofio de Bar
ros em sua Grammatica da Língua Portrtguet::-o pag .. 
92 ed. de 1785, a C rammatica da Ac11demia R tal 
J-lupa!lhola Part. I. Cap. 111. Art. IV., e o Abbade 
de Condtllac na ~ua Grammatica Part. li. Cap. V., 
di7em <JUC C~tllS fó1mas SJO do genero neutrO, 

Com eAi:ito nenhuma Lingua dá tcrminaçtcs su· 
rcrfluas aos n·us adjccrivos ; e se a no~sa dêo huma 
tercl'ira a eHes adjccth os, como os Gregos, c Lati
nos a dn v:ío aos mesmos, e a muiws outros, h c por 
que rcconhccião gue era ncces~aria, n5o so p:;ra con
cordar com os substantivos do gcncro neutro entre 
dl~; mil~ t<1mhem p:ua modificar alguma couza, C'U 

, idea gue n:ío era, nem do genero masculino, nem Jo 
'feminino, e por comlqmncia de huma cln~se neutra. 
Toda a equi\'Ocaçao rois dos Grammaticos foi' :!5-

!'Cntarem que OS adjectivos nao forao feitos Se não ra· 
ra concordarem com substantivos,· e que não rcm~o 
c~tes n1 no••a Lingua genero neutro, nenhum adjecti· 
,.o tamhem o devia ter. 

Porém os Acljl'Cth·os p0dem concordar n:ío m 
com os nomes, mas t11mbem c0m a!= cot17a~, cC'n'o 
s:ío varias id~oas, e ~cntidos toraes, c difcursos intei· 

Cc 2 ros, 
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ros ' que nao tendo per si , nem podendo ter genero 
algum, nâo podião ser mais bem determinados do que 
por huma fórma adjectiva' que nao fosse de genero 
algum , e que por consequencia fosse neutra. 

Taes são as termina~óes neutras dos outo adjecti
vos acima, e a primeira dos adjectivos de duas ter
minaçóes, e ainda a unica dos adjectivos de huma 
so; quando se empregao no discurso ou substantiva
mente, ou para modificarem oraçóes inteiras, como 
nestas expressões: O sublime, O helio de hum pensa
mento. He igualmente perigoso crer t11do, e não crer 
nada. Tudo e.rtd pe-rdido. Nada do que disseste he 
verdade. O al he martelar em ferro frio. Mais 'Vai 
algo que nada. Isto, que eu disse , Isso, que tzt dis
seste, Aquillo, que e l/e diue, tudo· h e 'Ver-dade. 

Deve-se pois estabelecer como regra geral-, que 
todo adjectivo, que se J;'efere mais a huma idea, ou 
.sentido do que a hum nome, na o tem genero algum, 
e h e por consequencia neutro. O gene r o ,_ ou· classe 
assjm dos nomes, como das couzas he que determina 
as fórmas adjectivas a tomarem tambem o genero., ou 
classe-, que lhes convem e nao ás avessas •. Entre os 
mesmos Gregos, e Latinos os t·res generos dos. nomes 
determinavao os adjectivos de huma so fórma a tomar 
o genero que lhes competia. Porque não poderáó fazer 
o mesmo os pensamentos, quando precizão elles mes. 
mos de ser modificados por hum adjectivo? 

Com isto· concluimos tudo o que tinbamos l'ara 
dizer· de mais importante a· respeito das Partes. Nfl
mi~?lltiva-s do discurso. Passemos ja. ás Conjuncti'Vas, 
que sao o Verbo '.a Preposi fÓO' e a ConjU11CfÓO' que 
farão a materia dos tres Capitulas seg!Jintes •. 

CA-
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C A P I T U L O IV. 

Do Verbo. 

Ü Verbo he hrmza pttrlt co11)t11uth:a do diuur so, 
a qual ser't't para atar o attributo da proJ osiçlío 
com o ur1 su;e1to de bai.,·o de to4as suas reiaçou 
pusoau t 1rumerau, enunciando por d1Jfermtt.r mo
dos a coexistmcia e ide1Jiidadt de hum com outro 
por ordem ao.r dijfermtts tempos , e mantira.r de 
exi.rt ir. 

O verbo pois aTêm da sua significaç:ío primaria 
e principal, que hc a da Existencia, comprehende 
em si cinco ideas acccssorias , indicadas todas pelas 
differenres fórmas, e terminaçórs, que toma, a saber: 
I." A do sujeito da oraçao, de baixo das tres relaçóes 
pcssoaes ou de J .• Pessoa , que h e quem f ai a; ou de 
z.', que h e a com qt~em se fala; ou de 3· •, que h e a 
de quem st fala. z.• A do m:mero, ou singul2r, ou 
plural de cada huma destas pessoas, como Eu sou, 
Tu n, Eile he, }{ós somos, Vós sois, E/lu são. 
3.• A dos differentes modos de enunciar eHa mes
ma cxistcncia , ou simples c vagamente, Ser amau
te; ou direcra c affirmativamente, Sou amante, ou 
indirccta e depcndentemenre, Ftr ama111e. 4.• A dos 
Tempos desta exi~tcncia, Preteri to, Presente, e Fu
turo, como hd, So11, Serri. 5 .a Em fim a dos diffe
rentes estados desta mesma existencia , ou começada 
so e vindoura ' ou persistente e continuada' ou nnda 
ja c acabada: para o que toma o verbo substantivo 
a :1juda dos verbos auxiliares, como Hei de ur, F stou 
smdo, Tmho Jido. 

Desta breve :1nalyse do '·crbo se vê que sua es
sencia consiste propriaraente na enunciação da coexis
tcncia de h'IJma idea com Outra j e nao na expre~~:ÍO 

d~ 
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destas ideas, que ja para isso tem palavras destinadas 
nos substantivos e adjectivos, que as nomeão; e que:: 
esta coexistencia não póde ser expressada , nem o he 
em todas as Linguas, senão pelo verbo substantivo; 
que por isso, a falar propriamente, he o unico ver
bo, em que por ultima analyse se vem a reduzir to· 
dos os verbos adjectivos, os quaes lhe nao accrescen
tão outra couza mais do que a idea do Attributo. 

Os verbos auxiliares servem ao verbo substantivo 
para o ajudarem a exprimir os differentes modos de 
existen.:ia, ou começada, ou continuada, ou acabada, 
em que se póde considerar qualquer objecto, ou acçáo. 
Podemos pois distinguir tres especies de verbos enr 
geral, que são o ITerbo Substantivo, os Verbos .Au
:ciliares, e o Verbo Adjectivo, dos quaes passamos 
'a tractar nos Artigos seguintes. 

A R TI G O I. 

Do Jl'erbo Substantivo, e seus .Auxiliare .r. 

Tudo, o que acima fica dicto, nao convem pro. 
priamente se não ao nosso verbo substantivo Ser, as. 
sim chamado , porque elle so he quem exprime a 
existencia de huma qualidade , ou attributo no su
jeito da proposi~ão. Elle, propriamente falando, he 
·o unico verbo; e o de hum a necessidade indispensa
veJ na ora}ão. Com elle so se podem. formar todas 
as sortes de oraçóes ; e todas as que se fazem por 
outros verbos, se resolvem por este em ulcima ana
Iyse. 

Porque , como qualquer proposição ou oraçao 
nlío he outra couza se nao a enunciação da identida
de e coexistenciá de:: huma qualidade , ou attriburo 
com llllm sujeito : em haventio lJUm substantivo pa
ra significat' este, hum adjectivo ou nome geral pa-

ra 
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ra significar agucllc, c o verbo ~uh~tantivo St'r para 
servir de nexo ou copula a hum c muro; t.'st:i fi.ica 
'lu.dqucr prclp?si,~o. Tu.do o guc o. v~rho adje~.ti~·o 
tt.m de c:s.cncJal c propno para cxpr11111r r~ta cocxJs
tcncia dcs dous termos da proposiç:lo com totlos seus 
111odos, tempos , p<.s~oas, c nu meros, n5o h e ~cu: tu
do hc cmprc~rado do verbo subqancivo, que 1- v a con
ccnrr:~do c entranhado em si; c a unica idca nm·a, 
que lhe ajunta, hc a da CJUalid:Hie, ou :mr:hmo par
ticular, guc sc affirma do ~llj(ito; que ror i~so se 
cham1 .lhUrcr h:o , como m:~is largamente veremos ll 
quamlo ddlc rraccarmos. 

A esst.'ncia do vt·rbo Sn· não comisrc na Aj]ir· 
"1<1ft1o, como muiws Grammaricos perrcndem. 'ua 
fL'rma infinitiva , que he a primitiva, nada affinna. 
A Linguagt·m Suhjunniva allirma siin, mas nao <ib.. 
solutamentc, c so com depcndcncia de outra Língua· 
gcm, que a determine. A A.fjirmaçiío pois he o ca
racter do }.Jodo l11dir.ativo, e não do ve1 bo subsranri· 
vo em geral. 

O seu car:tcter proprio he o enunciar a exi•tcn
cia de huma couza em outra , e por consequencia a 
sua mLtua coexistcncia e identidade •. Nestas proposi
ções: J'rr Dt-os j:uto, Q!te Deo.r .reja justo, Deor 
he justo; a primeira enunci:t a existencia da justiça 
em Dcos simplesmente ~em outra detennina~ao algu
ma; a segunda enuncia ja com affirmação, mas sus
pem.l , e dependente de outra proposiçao; e a terceira 
enuncia com affirmaçâo absoluta e independente de 
outra oração. 

Em todo c:tso pois a essencia do verbo ~uh~tan
tivo consiste na significação ou enunciação da Exit• 
tencia : e como tudo o que existe, são couzas ou pes
soas , e estas não podem existir ~c não em certos tem· 
pos; d .• qui vem que e~tas duas circunstancias do ~em
pre rclati v as á iúea principal de ex.istencia, e por isso 

pro· 
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rroprias so do verbo substantivo' ou so, ou induido 
no verbo adjecrivo, que não he outra couza se não a 
reduc~ão e abbreviarura do verbo substamivo com tO• 
dos seus modos, tempos, e pessoas, e do attributo 
particular, que lhe accrescenta. 

Os differentcs modos de enunciar esta existencia, 
seus tempos, e pessoa ou pessoas das quaes a mes· 
ma enuncia; tudo he indicado pelas differentes fórmas 
e termina~6es , que o mesmo verbo Ser toma para 
este fim nas suas Linguagens simples, como Sou, Fui, 
Serei, &c. Mas estas termina~6es temporaes indicão 
sim as differentes epochas da existencia; mas não o 
modo e estado della. Huma couza p6de começar e 
haver de existir,. p6de continuar a existir, e p6de ter 
cessado de existir em todas as eJ>ochas e tempos , 
quer presente, quer pas~ado, quer futuro. Estas dilfe. 
rentes maneiras de existir não tem na conjugação do 
verbo Ser f6rmas algumas ou termina~óes especiaes, 
com que se indiquem, e com tudo erâo necessarias pa
ra exprimir todas as vistas do espirito, e prover a to• 
das as precizóes da enunciação. Por ex. Sou no seu 
tempo presente simples não explica a mesma idea de 
existencia , que explicao os presentes compostos do 
mesmo verbo com seus auxiliares, Hei de ser, Estou 
sendo, Tenho sido. 

Foi necessario pois para a.-enunciaçâo completa 
de nossos conceitos, que o verbo substantivo simples 
chamasse em ajuda sua outros verbos, que junctos e 
conjugados com elle, acabassem de formar o painel 
da enunciação total dos diversos modos possiveis , 
por que o espirito p6de conceber, e concebe h uma couza 
existente. Estes verbos chamao-se por isso Auxiliares, 
porque auxiliao o verbo Ser para tomar todas as fór
mas composta!l, e combinaçóes precizas para este fim. 

Taes são os tres verbos Hat·er, Estar, e Ter, 
combinados com o infinito impessoal, e particípios 

do 
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cJo verbo Ser, deste modo: Jlat•er de ur , Estar 
undo, Ter .rido. O primeiro accrcscenta :1 idra da 
cxi~rencia simples a idca acccssoria de: hum princ1p1o, 
dado a dia na resolução e projccto, que toma o agcn
re, e a da sua fururidade na execuçao; 1 lâ , ou Te
nho de ur n:io hc o mesmo que Sou, ou Serei. O !'C

gundo accrcsccnta á mesma idca geral de existt:ncia 
a idea p:1rticular de estado, pcrshtcncia, e continua· 
ção da mesma existencia começada; Estou amando 
n5o hc o mesmo que Sou ama11te. O terceiro final
mt·nte accrcsccnra á mcsm3 idea principal de exisren
cia a accessoria do seu termo e ces~ação; Tenho sido 
n5o he o mesmo que Fr1i. Esta Linguagem p6de-se 
dizer de quem ainda he, a primeira n::ío. Estes rres 
auxiliares pois, junctos com o verbo substantivo, fa
zem com elle tres Linguagens compostas, que se po
dem chamar, a primeira Inchoativa, a segunda Cov
tinuativa, e a terceira Completh.:a da existencia do 
attriburo no sujeito, signif.cada pelas fórmas infiniti
vas do verbo Ser. 

Estas fórrnas ~:ío invariaveis em qualquer das con· 
jugaçóes compostas do verbo Ser com seus auxiliares; 
porque a idea principal de E:t:istmcia ou começada, 
ou co11ti11uada, ou acabada, he sempre a mesma e 
invariavel desde o principio da conjugaçao até ao fim. 
O que varía são os Modos, os Tempos, os Numeras, 
e as Pessoas; e por hso as terminaçócs indicativas 
destas ideas accessorias pertencem todas aos verbos 
auxiliares , que se conjugão corno outros verbos, e 
pa~sao por todas estas variaç6cs. 

Estes verbos considerados como Auxiliaru, nao 
tem a mesma accepç:ío, que tem, quando se tornao 
em sua significaçao primitiva, como verbos activos, 
transitivos, ou intransirivos, dizendo v. gr. Eu ha~·erei 
de ti uta di'Vida, Eu estou em pé, Er1 te11ho di· 
nheiro. Mas junctos aos nomes verbaes Ser, Smdo, 
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Sido, perdem então a sua significaçao propria e natu· 
ral para exprimirem os varias estados de existencia otl 

começada, ou continuada, ou acabada, de baixo dos 
quaes se pó.ie considerar hum objecto em qualquer 
epocha , ou tempo. 

Isto não obstante, he com tudo verdade, que a par· 
tando-se estes verbos do seu destino primitivo, e to· 
mando o scr,viço de auxiliares, ainda assim conservao 
alguns resquicios da sua natureza primitiva, exprimin
do huma especie de posse virtual, e de situação me
taphorica, em que se considera o sujeito da proposi· 
çao por ordem á qualidade, que se lhe attribue. O 
verbo Ha7Jer, como impessoal, significa tambem exis
tencia, como quando digo: Ha muitos homens, Havia 
nzuita gmte. Mas nesta significação não he auxiliar, 
porque não se ajunta com verbos , mas so com no-· 
mes; nem tão pouco póde substituir na oração o lugar 
do verbo substantivo; po_rque exprime so huma exis
tencia absoluta, e não a coexistencia relativa do ar
tributo e sujeito da proposis:ão, como exprime o ver
bo substantivo. 

Alguns de nossos.Grammaticos fazem tambem do 
nosso verbo Ser hum verbo auxiliar , pela razão de 
que, juncto COQl os Particípios passivos, serve e aju
da à conjugar a voz passiva dos verbos adjectivos de 
nossa Lingna., que para ella. não tem fórma propria 
e simples ,.como tem a Grega, e a Lanna. Porêm o 
verbo. Ser em este uso não tem outra significaçao e 
em prego se não o seu. proprio, que h e o de exprimir 
a existencia de huma couza em outra •. Nt:stas duas 
oraçll.as, Eu s-au a11Ul'tio, e Eu amo ou Sou amante, 
o verbo Sou affirma do mesmo modo na primeira a 
coexistencia em mim do amor., que outro me tem , 
que na ~eP.:und.l a do amor, que eu tenho a outrem. 
Isto he cl~ro. Nao he pois. auxiliar; mas hum verbo 
Eubstanti yo., simples , e o uni co, e princi pai , ao. qual 

os 
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()S n1ais ~crvem de auxilio para o acab:tren1 de con
jugar de todos os modos possiveis. 

Hc vl-rdadc que estes mesmos verbos auxiliare-s, 
que ajud:io a conjugar o verbo substantivo, ajudâo 
ran,bcm a conjugar os verbos adjectivos em todas suas 
\'Ozes. Porêm dlcs n5o são auxiliares do verbo adjecti
vo, se nlo porque primeiro o forão do verbo substan
ti\'o. O \'crho adjecth·o não contribue para as ~ingua
gcns, ou sirnplcs , ou compost:ts do verbo substanti
vo, se n5n com o anributo. Tudo o mais não he 
se n:lo huma reducçâo e c:x:pres~ão abbrcvi:~da da Lin
guagem substantiva, em que por fim se rcsoh·e, co .. 
mo em seus primeiros elementos. A~sim quando digo~ 
Hei dt amar, Estost a»umdo, Tmho amado; h e o 
mesmo que dizer: Hei de ur amante, Estou Jtndo 
amam e, Tmho sido amante, onde do verbo Amar 
niío enrra se não o adjcctivo participio acti\'O Aman· 
te, que he o atrributo destas proposiçóes. Isto se ve
r:í ainda mais claramente, quando tract:umos da na
tureza do verbo adjectivo. 

Enrretanto n:lo se me deve estranhar que eu olhe 
so como vcrdadt·iras Lingu:tgens, as que so s5o ele
nlcntarcs e an:tlyti~as, quaes s:ío as do verbo substan
tivo ou simples, ou com seus auxiliares; c <JUC, em 
con~equéncia disto , cu applique a cst3s sos toda a 
theoria da conjugaçâo dos verbos em todos seus .Mo
dos, Tempos, Nu meros, e Pcswss. Tudo, o que a 
t'sre respeito se di~ser sobre o verbo substantivo c seus 
.auxiliares, convirá cxactamente a todas as Lincruagens 
dos verbos adjectivos, que não sao outra couz:' se não 
as mesmas do verbo substantivo, á exccpçâo das sy 1-
Jabas iniciaes, que ~ão as que contém o attributo, ou 
edjecrivo da proposiçâo. 

Alêm destes tres verbos auxiliares , que expri
mem os rres diffcrentes estados de Existrncia , ha 
oouos rres, que cl:primcm tambcm os trcs differentcs 
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modos de acção e movimento, pelos quaes hum agen-o 
te passa plra mostrar ou a duração de huma accâo , 
ou sua proximidade no tempo, quer anterior, quer 
posterior. Taes são os nossos tres verbos de movimen· 
to A11dnr , Vir, e Hir, que junctos com os infinitos, 
e partic1pios de outros verbos deste modo: Ando ou 
Vor1 escre7Jendo, Venho de e.rcre7Jer, Vou escre7Jer; 
o primeiro exprime hum movimento reiterado e fre· 
quente da acção , e corresponde aos verbos frequenta· 
tivos Latinos; o ~egundo hum preterito proximo; e o 
terceiro hum futuro proximo , correspondentes aos 
aoristos e futuros proximos dos Gregos. (r) Porêm es
tes auxiliares são mais proprios do verbo adjectivo, 
que do substantivo, e por isso nâo entraráó. nos para· 
digmas de sua conjugaçao. 

A R TI G O li. 

Da· Conjugação do Verbo Suhstanti7Jo, e de seus 
Auxiliares. 

Conjugação he o systema total das differentes 
terminaçóes, que a fórma primitiva de qualquer verbo 
toma para indicar os differentes modos de enunciar a 
coexistencia do attributo no sujeito; os differeiltes tem· 
pos desta coexisrencia ; e as differenres personagens, 
que o sujeito do. verbo faz. no acro ~o discur~o ~ e 
Co11jugar he recitar todas estas fórmas e vaTJaçoes 
segundo a ordem dos Modos, dos Tempos, do Nu· 
mero e qualidade das Pessoas. 

A conjugação he ou Simples, ou Composta, Re· 
gu· 

( 1) Tambem Acertar de. , Dever de , tem força de at1xiliares,. o 
primeiro para exprimir a cama/idade, o segundo a probabilidade de 
huma acção, como: Acerlotl de passar, isto he, Casualmente pauo11; 
Oo antos J,vem á' ser perJiJ11s a isto. he, Provawlintntc se perdi rã._ 
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guiar, ou Jrr~gulnr. A simples consta em todas as 
suas fórm:ts de hurna so palavra, como Sou, F:ti, s~. 
rti; a composta consta da combinação de du:ts até 
ues, como l!ti de ur, E.rtou undv, Tmho Jido. 

Alguns Grammaticos tem por imperfeição nas 
Línguas vulgares a neccs~idade de recorrerem aos ver
bos auxiliares para conjugarem todos seus tempos. As 
Línguas, Grega c Latina, tambem recorrião a clles; 
c este recurso tão longe esd de prejudicar a perfciçao 
de huma Língua , que ames di mais doçura , varieda
de, e harmonia á express:ío; c tem sobre isto a van· 
tagem de lhe dar mais vivacidade, podendo ás vezes 
separar o auxiliar para incorporar de algum rr.odo o 
adverbio com o verbo auxiliado, cuja significação ellc 
modifica. 

Conjugação Regular h e aquella, que segue huma 
rr.csma regra na formação dos tempos dirivados de 
seus primitivos, e nas terminações de huns e de ou· 
tros; e Irregular a que ou em tudo, ou em parte 
se aparta desta regra. Os verbos Difuti-vo.r, que ca
recem de certos tempos, ou de certas pessoas, que o 
uso nao admirte, pertencem em certo modo á classe 
dos irregulares. 

O verbo substantivo St1·, e os seus tres auxilia. 
res Haver, EJtnr, e Ter, são todos irregulares. Mas 
toda conjugaçao ou regular, ou irregular: tem }.fodos, 
Tempos, Nrmzero.r, e Pu .roa .r. A conjugação simples 
concentr~ em huma mesma palavra todas as varia
ções precizas para indicar seu attribmo e significação 
principal com todas estas modificações; a composta 
porêm faz separaç~o. Tudo o que pertence ao modo 
de enunciar a coexistencia do attributo e sujeito, :i 
designação dos tempos, e á distincção dos numeres e 
das pessoas , he da reparti~ao do verbo auxiliar. O 
que pertence á significaçao de existencia, he privativo 
do verbo substantivo; e o que pertence ao rr.odo e 
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estado desta existencia he effeito da comhinaçao dos 
verbos auxiliares com as dtfferentes fórmas infinitivas 
do verbo substantivo ; de sorte que nas Linguagens 
compostas se vem desenvolvidas e separadas as ideas 1 

que nas simples se achao involvidas, e concentradas. 
De todas estas propriedades do verbo passamos a tra• 
ctar nos §§ seguintes. 

§. I. 

Do1 1Vlodo1 do Verho. 

Chamao-se Modo1 as d.ifferentes maneiras de enun· 
ciar a coexistencia do attributo no sujeito da propo· 
si~ao. Os Grammaticos se dividem sobre a natureza 
e numero destes modos , entendendo por modos to
das as modificaçóes, que accrescem á enunciação sim
ples da coexistencia , e em consequencia disto metten
do nesta conta não so o Indicativo, Suhjunctivo, e 
Infinitivo, no que todos convem; mas tambem os 
modos, Suppositivo, Imperativo, e Optativo, e al
guns fazendo dos tempos.outros tantos modos, como 
f.1z Sanches. · 

Eu porêm creio , que o melhor system:a dos mo· 
dos e tempos do verbo h e o mais simples; e que, a 
náo se assentar no verdadeiro, sempre deve ter prefe
rencia aquelle, que por caminho mais breve e plano 
chega ao mesmo fim, que outros não alcançao senão 
depois de mil rodeios pelos labyrinthos de disputas e 
discussóes, que mais embrulhão a verdade do que a 
aclarao. 

Q!.Janto a mim, sendo o verbo h uma oraçâo re
copilada, tantos devem ser, nem mais, nem menos., 
os modos do verbo, quantas são as especies de ora
ÇÔ'='S ou proposiçóes por ordem á sua synraxe, e con· 
textura. no discurso. Ora , assim como em qualquer 

pro-
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propoçição ha huma idea principal c independente, 
que faz o sujeito da oração, ha outra acccssoria c 
subordinada dquclla, que hc o attrihuto ou adjec1ivo 
da mesma; c as mais a fóra estas, são modificasões, 
ou complementos do sujeito, do verbo, c do auri· 
bmo; assim tambcm em qualquer período ou pensa· 
mento total não ha, nem póde haver se nao tres e~pe• 
cics de oraç6es, que enrrão na ma composi.,ão, que 
s:ío a Principal, as St~bordinada.r (nas quacs vão 
incluicbs ja as incidentes , pois fazem sempre parte 
ou do sujeito, ou do amibuto de J umas e outras), c 
finalmente as Regidas, a~sim chamadas, porque ser• 
vem de complemento aos verbos, e ás proposiç6es. 

A estas tres especics de oraçóes, de que Fão teci
dos todos os períodos do discurso, correspondem jus
tamcnre os tres modos de enunciar a coexistcncia do 
attributo no sujeito da proposição ; ou enunciando-o 
pura e simplesmente sem dcrerminaçâo alguma nem 
de :dfirmação, nem de subordinação, nem de tempos; 
e pessoas; e este he o lvfodo, chamado per isso mes
mo hifinito, ou indeterminado, que he a fórma pri• 
mitiva de qualquer verbo, como : J'er, Ha1.:tr, Er
rar, Ter, e as suas dirivadas Smdo Sido, Ha'Vmdo 
Ha<t•ido, E.rta1rdo Estad(), Tmdo Tido; as quaes ro
das nunca se empregão no discurso se não como ad
ditamentos c complementos de outros verbos, ou prc· 
posições, por quem ~ão regidas :i maneira dos nomeS' 
subnanti\'os e adjecti\'os, de cuja natureza, indetermi
naçao , c propriedades parricipão para esrc mesmO' 
fim, chamadas por isso PtJrticipi()s, ou /l!otfq Parti· 
cipial; porque participao de nomes o poderem rer, 
como elles compl~mentos da oraçao, c particir5o do 
verbo a propriedade de enunciarem a coexistcncia in
determinada de lnnna couza com outra. 

Este l1e o pri mciro modo do ve1 bo, c que po~ 
isso deve tcr o primeiro lugar na ordem de sua ~on.,) 
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jugaçao , assim por ser a extrema mística entre a! 
duas primeiras partes elementares do discurso, nome 
e verbo; como por ser a sua fórma a l'rimitiva e cri· 
ginal; e bem assim por ser tambem o formativo prin
cipal de todas as mais Linguagens do verbo. 

O segundo modo de enunciar a coexistencia do 
attributo no sujeito da proposição he o Indicativo, 
assim chamado, porque mostra pela sua mesma fór
ma, que elle he o principal e dominante no discurso, 
a· que todos os mais verbos do período se referem ; e 
que he a Linguagem directa, affirmativa, e determi· 
nante das· mais Linguagens indirectas e subjunctivas 
do período, as quaes el!a determina, e que por. isso 
lhe ficao subordinadas. O seu caracter proprio, uni co, 
e incommunicavel he o ser absoluto e independente, 
e assim poder estar so, e figurar no discurso sem aju
da de outro modo. Taes sao as fórmas jndicativas 
Sou, SI tu, Era, Seria, Fui, Fôra, Serei, que to
das podem fazer oraçoes. directas e absolutas. 

O terceiro Modo he o Subjrmctivo , assim cha
mado, porque suas Linguagens vem sempre em con
sequencia de outras , pelas quaes sâo determinadas. 
Ellas enunciao a coexistencia do amibuto no sujeito 
da proposiçâo de hum modo affirmativo, mas sempre 
precario, e dependente da affirmaçâo de outro verbo, 
em cuja significação vá preparada a indecisão e incer
teza , p1·opria da Linguagem subjunctiva. O seu ca
racter proprio he nao poder figurar so no discurso ' 
sem dependencia de outra oração clara , ou occulra, 
a que fique subordinada .sempre , e ligada ordinaria· 
mente pelo conjunctivo Q!ie. Taes são as fórmas sub
junr.tivas do verbo substantivo Seja Fosse For. e as 
de seus auxiliares Haja Houvesse Houver, Esteja 
Estivesse Estiver, Tenha Tivesse Tiver. Estes sâo 
os tres unicos modos de qualquer verbo, caracteriza· 
dos, o primeiro pela sua indeterminação total, o se-

gun-
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gunclo pela w:t indt·pcndeucia , c o terceiro pela ma 
dt pcncicncia. 

No indic:tlivo vai incluido o chamado modo Jm
prrat h o, c o St,pfosir h:o ou condicional; porque :un
lH s formão oraÇÓl'S dircctas, abwlutas, c indepl·nden
tcs. As idcas aCCl'~sorias de impcrio, c de co11diçáo, 
que ajumao ~ enunciação aflirmativ:~ do modo indica
ti\'0, fncm com que se lhl's dê hum Jurar c nome 
di~tincro entre :rll Lingu:rgcns do llll~n o n odo: 1ras 
n:Ío s5o hum a T:t'laO ~ufrcicnte rara COilSIÍtuin l1l ll O· 

ci••s :i r:~ne, oc; gu:H·s w H' dizem tat~, quando in
fluem drtli.rt'ntcmcntc na ordl'lll, subordinaç:io, e ~yn
taxc dc1s J'TOI'osiçÓ!!$, que compÓt'm qualgul·r período; 
o qm· n~o tJZt:lll C'S dous pcrrcndidos modos :::c n~o 
C<'mo dirc.:tos e indicativm:. Qr;~mo ao opt:llÍ\·o, ja 
te dm o~ Grc~mmaticos, dcsenganadm d:u: antigas pre
vcn~Ócl', lhe a~~•gnar:io l=ell verdadeiro lugar no modo 
!:uhjunctivo, de cujas linguagens se serve. Assim dctcr
n'wados dl'sta sonc, ~implicissimamente, os modos 
do vubo, passemos ja a seus tempos. 

§. II. 

Dos Temf'os do F"erho mz geral. 

Trmpo !1e huma rarte da duração ou cxhrer.cia, 
guer cominuada da mc~ma couza, quer Hlccessiva de 
muitas, que ~c segmm humas ás outras. Ora, onde J1a 
succes~:lo continua.~a c não interrompida, não póde 
haver Tmzpos, se n=o relativos a huma CJ'<'cha arbitra
ria, CJUC se fixa primeiro, para della ~c proc{·dcr :í com
l'araçao de hum e~paço anterior, e de outro posterior. 

E~ra epocha, tractando-!c dc Grammatica, isto hc, 
da arte de falar e e!=crcver corrcctamcntc, foi muito 
n:uur:~l o fixa-la no acro mesmo da p:tlana, hro hc, 
no cspa~o e durado, em que qualquer está fabndo, 
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ou escre\•endo. A esta epocha se dêo o nome de Tem• 
po Pre.rmtt, e por ordem á mesma chamou-se Tem
po Pnterito ou Pauado toda a existencia ou come
çada e n:ío ncal:f:tda, ou a·cabada dos seres, que a pre
cederão; e Tempo Futuro ou Vi1zdouro, toda a exis
t.encia quer começada, quer continuada, quer acabada 
dos seres , que se lhe Mo de seguir; e bem assim , 
por ordem a todos os tempos, a existencia meramen· 
te possivel das conzas, que nunca existírao, nem hão 
de existir; mas que poderião existir, dada certa hy
pothese. 

Nao ha pois verdadeiramente se nao tres dura
çóes ou Tempos, a saber, o Presente, que he o em 
que se está falando; o Preterito, que he todo aquel
le, que precedeo ao presente; e o Futut·o, que he to· 
do o que se lhe ha de seguir. Mas todas estas dura
çóes e tempos se podem considerar de dous modos; 
ou como continuados e não acabados, ou como não 
continuados e acabados. Daqui a subdivisao dos mes
mos tres tempos em Imperfeitos ou Periodicos, e em. 
Perfeitos ou Momentaneos. 

Os tempos imperfeitos exprimem durações nâo 
acabadas; e como estas são outras tantas conrinuaçóes 
da existenciã dentro dos espa1os, que correm ou até 
á epocha da palavra' ou no tempo desta' ou depois 
della ; formão ellas outros tantos periodos, os quaes 
confinao huns com outros. O período anterior pega 
com o periodo actual , e este com o posterior, de sor .. 
te que o fim do primeiro he o principio do segundo, 
e o fim do segundo he o principio do terceiro. Da .. 
qui vem communicarem-sc mutuamente entre si as lin· 
guagens dos tempos imperfeitos, a do preterito, e a 
do futuro com a do presente, como: Estava hontem, 
Estava agora , Estarei agora , Estarei d ma11hli 
comtigo; e a do presente com ambos dous, e poder· 
mos assim dizer; do preteri to Ha muito tempo, que 

sou 
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.tou trll amigo; e do Futuro A' manhii seu (Cmt 1go, 
A' uumhií parto. 

Não succcdc ja o m~mo com os tcmros rcrfci
cos, que exprimem huma cxistcnci;a acabada. As Lin
guagl'llS dl'Hcs n:io !'e comn unicão. l\ãu roHo dizer: 
'l inba sido, Tt·rd sido, em lugAr de T(n/ o sido, e 
muito menos substituir esta Lwguagcm ás dua ante
cedentes. A razão he porque O$ seus tc:mpos são mo
ment.lneos. O que ccs~a de existir, cc:ssa l m In m in· 
&ranr~ do penodo ou acrual, ou anterior, ou posrnior; 
e <.ncs in~rantcs n:lo se todo, COlllO os puiodos, 
par a Sl' ·poderem trocar. 

Os remros imperfeitos e perfeitos podem ser ou 
.11/.so/uto.r, ou Rtlativos. São absolutos, guanco no· 
rão so hum tempo ou presente, ou pretcrlto, ou fu. 
turo sem rl'!a~ião a ourro. Jou, Era, Fui, S(râ, sao 
deue genero. S..1o relativos, quando alêm do tempo 
ou presente, ou preteri to, ou futuro, que notão, de
porão tambem outro presente, outro preterito, c outro 
futuro, a respeito ~os quaes se dizem perfeitos cu 
acabados. Todas 2s Linguagens compostas do auxi
liar Ter, e do participio perfeito do yerbo ~ubstan· 
tivo J"ido, são dectc genero. 

Al'sim T(1zho sido he hum presente perfeito re
lativo; porque não so nota hum presente acabado, do 
qual nâo resta nada; mas acabado tambem em res
peito ao presente actual, em que estou falando. Do 
mesmo modo Ti11ba .rido nao so he hum preterira 
acabado, mas acabado a respeito de outro preterito, 
que suppóe depois de si, como: Homem ao meio dia, 
quaudo chegou A11twio, ttnha ttl }amado. O mesrr.o 
~e deve dizer do fururo perfeito Terei sido. O auxi
liar Terâ nora hum futuro, e o participio perfeito 
Sido denota outro, a re~peito do qual o primeiro he 
ac~ba~o, como: A' ma11hn, qum:do tu chegara, te
rcz feno o que nu encommendas. 

Ee 2 O 
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O que succede com os tempos perfeitos, aconte.o 
ce rambem com os imperfeitos. Elles ~ao Re/ath·o.r, 
quando, além do tempo que significâo, denotao ou· 
tro, qual he ou o da execução da acçâo, ott o de 
l10nu hypothese, da qual se faz depender a verdade 
da proposi~ão affirmativa. Taes são o presente imper
feito imperativo Sê m, Sêde vós, e o preteri to condi
cional ou imperfeito Eu seria, ou perfeito Eu teria 
sido, &c. 

O imperativo he hum presente quanto ao man
damento, mas denota hum futuro quanto á execução 
do que se manda; e o preteriro condicional quer im
perfeito, quer perfeito, alêm dcHe tempo diz sempre 
relação a outro preteri to, que he o da hypothese ou 
condiç5o 1 a qual so posta e executada, he que se vc· 
rificaria a verdade da proposição affirmativa. 

Mas como esta hypothese he meramente possí
vel 1 e o que h e so possível, póde ter a sua existencia 
em todos os tempos; daqui vem que a Linguagem 
affirmativa condicional , cujos tempos andão sempre 
concordes com os da sua condição , tambem se pÓ· 
de empregar e applicar a todos os tempos, e dizer
mos: Eu partiria hontem, .re tivesse em que; Eu 
partiria j11, .re tives.re em que; Eu partiria d ma
nhã, .re tive.r.re.em que. Esta Linguagem Partiria he 
do tempo preterira imperfeito, porque a da sua con· 
diçao Se tive.r.re he do mesmo tempo. E bem assim 
podemos tambem dizer: Eu teria partido homem, .re 
tivesse tido em que; Eu teria partido a e.rta hora, 
se N. tivesse chegado; e A' manhã a e.rta hora teria 
t'U partido , .re hoje me não tivessem embaraçado. 
Esta Linguagem Teria partido he do tempo preterira 
perfeito ; porque as das suas condições Tive.rse ti
do 1 Ti-ve.r.re fhegado, Ti7Jes.rem embaraçado são do 
mesmo. 

Na Linguagem condicional imperfeira a execu
~ão 
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~ll'o rla pron,CH:t ~crb simulran(.':t com a rxecuçlio da 
cond•çao: na perfeita a exl·cução da prcmn5a ~ería 
po~terior á ela hypothesc. Mas tanto a promessa cn
nm a condiçao fic~o scmprl! na massa dos po~si\·eis, 
CJliC nunca I!XÍstir5o, m•m cxisridú ; que por isco os 
amigos Gramm:HÍC(lS chatnav5o P(Jft11ciau eHas Lin
gu:~gcns. Dos Tempos em geral pa~scmos ja ::os de 
cada o10do em particular. 

§. UI. 

Dat Lingungms do J.Jodo !JJjinito. 

O modo Infinito rem Linguagens , porêm não 
t~m tempos. Porqut! o seu caracr~r he enunciar pura 
e simple~meme a cocxistencia do attriburo em hum 
wjeito qualquer, ab!irrahindo os tCmfOS, nu meros, e 
pesso:~s; e posro que a nossa Língua faça huma rx
cepçao ncst:t regr:t, ella comtudo hc Bual em rodas 
r.s mais. Por isso este modo se charr.ou Infinito, isto 
)•c, indeterminndo; porque não determina circunstan
cia alguma d:lquell:1s, que os mnis modos dctermin:ío t 
parlicip:tn,io assim da natureza do nome appellarivo 
c adjecti\'O para, como dlcs, poder ser complemenro 
de ourros vet bo.; , e das preposiçôes. 

E!lte modo rem so quatro Linguagens, gue sâo 
dous lnfiniros, hum lmf'eJJoal, e ourro Peuoal; e 
d<'.lus Participios, hum Imperfeito, c outro Perfeito~ 
como vamos a ver. 

1. 
0 Infinito Impeuoal. 

Esta fórma, terminada sempre em R, he :t pri
miriva de rodos os verbo~, e por conseguencia rarr.bt'm 
do verbo substantivo, c sells auxiliares, a s:~bcr: Ser, 
Haver de ur) Estar .uudo, Ter sido. Esta Lingua-

gem 
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gem 'he hum ver4adciro substantivo appellativo ver· 
bal. Participa do verbo a propriedade de enunciar va· 
gamente a coexistencia de huma idea em outra; e do 
nome o poder ser ja sujeito e atrributo de outro ver· 
bo, e de si mesmo, como: Ser he melhor que não 
Ser; ja complemento objecti v o , como : De.re jo ser; 
ja em fim complemento de qualquer preposição, co· 
mo: A ser, De ser, Para {er, &c. Por esta mesma 
razão n'áo tem tempo algum, e por isso se póde appli
car a todos, como o appliça o seu auxiliar Haver no 
uso, que delle faz com a preposi~ão De. 

2. 
0 lnji11ito Pessoal. 

Esta Linguagem he hum idiotismo singular, ~Q 
p,rpprio da· ~ingua Portugueza, que conjuga a fórmlt 
primitiva de seus v~rbos por numeras e pessoas, dj ... 
~endo no singular: Ser eu., Seres tu, Ser el/e, e no 
plural Sermos nós, Serdes vós, Serem el/es; e por 
~ste mesmo modo o~ auxiliares Haver, Estar, Ter, 
é todos os mais verbos. 

Este infinito pessoal he outro substantivo appella· 
fivo verbal com as mesmas propriedades qu~ o im· 
pessoal ; e o que tem de particular, he o enunciar ~ 
coexis"tencia de hum attributo em hum sujeito differeni 
1e do da oração antecedente. Estes infinitos pessoaes 
dâo á nossa Lingua sobre as outra~; a grande vanta• 
gem de e~itar na expressao muitos equivocas, e fa· 
ze-la mais breve e corrente, desembaraçando-a da ne-. 
cessida..ie de repetir a cada passo o st~eito da ora~ão 
infinita, quando nâo h e determinado pelo verbo da 
oração finita, como veremos adiante, quando falarmos 
mais particularmente do emprego e U$0 desta,, e ou· 
iras Linguagens em o discurso. 

• 3·. 
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3· o Partitipio Imptrfeito. 

Sendo, Httvn:do de ser, Estando !f1ltlo, e Ten
do sido, são adjectivos verbacs indeclinaveis, como 
todos os dos verbos adjcctivos , GliC ton ámos dos 
abl:nivos dos particípio:. Latinos, chamados do pre
sente. Antigamente acabav5o elles C< no os ablativos 
Latinos, em nnu, euu, c i nu; v. gr. Acahante, 
ronhuente, Seninte. Depois mudarão o te em do: 
rorêm ficarão com a mesma natureza de p:nticipio! 
imp~:rfeitos a crivos, tomando do verbo a ~gnificaçâo, 
c do nome adjecdvo a propriedade de se construirem 
com qualquer nome, ou pronome para o modificarem. 

Este particípio tem dous usos na nos~a Lingua , 
o primeiro o de compor Linguagem com o auxiliar 
Estar, como Estou sendo amam e, ou EJtfltl aman
do , que he o mesmo ( Jtmz amans). O segundo o 
de fazer por si huma oração á parte, porém sempre 
subordinada a outra principal, e dependente della Ol\.1 

como circunstancia, ou como modo, ou como C:lusa. 
O que vcren'OS mais largamente, quando tractarmos 
dos partidpios dos verbos adjecrivos. 

4· 0 Participio Perfc:iro. 

Sido, Ha·{)ido, Estado, Tid4, são da mesma 
!Orte adjecti\'os verbaes indeclinaveis , corno os dos 
Ycrbos :1djccrivos, que antigamente er5o dcclinaveis, c 
:mim mesmo ~e combinavao em Linguagem compos .. 
ta com o auxiliar Ter. e na ~ignific:-tção pa~siva; ro
rêm depois ficarâo indedinaveis c activos. A~~im o 
que nossos melhores Escriptores dizi1Ío: A ho1.r11 qut 
v'iuo tendes ganhada , O.r ur'i:ico.r q11e tende~ fi.·i· 
tos; dizemos n6s: A ho11ra que ;:is.ro tendes ganh:l
do' O.r servifOJ que tendes ftico. Estes r:uricirios 

per-
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perfeitos dos vc.'rbos assim substantivo, como adjecti
vo, nunca andao se n5o com o auxiliar Te1· para ex· 
primirem huma exisrencia ja acahada e finda, do at
tribmo no ~ujdto , em qualquer tempo ou cpocha 
quer actual, quer anterior, quer posterior; que por isso 
nao rem tempos fixos e determinados' e se accommo· 
dão com todos , como se vê em sua mesma conjuga
çáo com os auxiliares. He precizo nao confundir as 
ideas de huma couza imperfeita ou nao acabada com 
as do tempo presente ; e as de huma couza perfei• 
ta ou acabada com as do preteriro. São mui diff..:
rentes : e o que h e acabado, ou por acabar, pó de-o 
ser em qualquer tempo. 

§. IV. 

Du Tempos do Modo Indicativo. 

Sendo, como he , o caracter deste modo poder 
ellc por si formar no discurso oraçóes directas e affil·
mativas, e estas rão absoluta<; e independentes, que 
por si sos podem subsistir e figurar nelle sem dr.:'pen• 
dencia de outras; e formar OlmO sim oraçóes princi
paes, que subordin~o e determinao outras, sem que 
ellas por sua natureza sejao subordinadas : ninguem 
me deve levar a mal, que eu, para simplificar e fa. 
cilitar mais a theoria dos tempos, metta neste modo 
inJicativo toda& as Linguagens, que tiverem este ca· 
racter, bem que nisto me aparte da opinião commum 
dos Grammaricos. 

Ora dez sao as Linguagens de nossa Lingua, que 
tem este caracrer indicativo de affirmaçâo , indepen· 
dencia, e para assim dizer, de principalidade, a sa
ber: tres presentes, cinco preteritos, e dous futuros, 
quaes são: 
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t. o Prnmu Imperfeito .Absoluto. 

Como: Sou, Hei de ur, EJtou undo. A pri· 
meira Lingu:tgem affirma simplesmente a existencia 
actu::tl, 3 segunda affirma a mesma continuada, c a 
terceira affinna a mesma come5ada de pre~emc na 
tensâo, e futura na execução. Sao todas humas Lin
guagens imperfeitas, significativas de huma exhtencia 
presente, não acabada, e por consequencia periodica, 
<JUe por isso posso dizer do passado: Ha umito um
po que Sot1 motre, que Estou smdo mestre, ou m
.sinmulo; e do presemc e futuro, .Agora Hei de ~cr 
uu co11dttctor. A' manhã Hei de ser condm:::ido p[)r 
ri. Chama-se absoluto, porque nota w a epocha ac
tual, e para distincção de outro presente imperfeito 
relativo, 9ual J1c o seguinte. 

z. o Presente Imperfeito Imperath:o. 

Estas Linguagens s~ tu nuu me.stre' Std( 'VÓS 

meus amigos, E.Jtá tu sendo 'Vigia ou 'Vigiando , 
Estai 'VÓs 'Vigiando, são imperativos de presente, e 
não acabadas quanto á execução. Pertencem pois á 
clas~e dos presentes imperfeitos. Sao relativas, porque 
notao hum mandato presente, c denotao h uma execu· 
~lío futura. 

Sâo humas craçôes absolutas c independentes ; 
que podem stJb~iHir per si no discurso. Podem ser 
principaes, c determinar, como determinao frequente
mente, as orações subjunccivas. Elias são rambem di
r('cras e affirmativas. Quem manda ou exhorta, não 
enuncia com menos asse\·eração a existencia de huma 
acç5o para o futuro do que <]Uando a indica simplcs
meme. o modo imperativo nao destroe a affirmaçâo J 

antes a confirma. Nós servimos-nos a cada pasw cos 
Ff fu-
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futuros. ~o indicativo co~o impera ti vos , e nem por 
1sso de1xao de ser affirmatlvbs, c como taes contados 
?na•~imernl.!nte entre os tempos do indicativo. Porque 
se nau ha de contar tambern entre elles a Linguagem 
imperativa; e que necessidade ha de fazer della hum 
modo á parte? 

Este presente imperfeito imperativo tem seu Jo. 
gar propl'io logo immediatumente depois do presente 
imperfeito absoluto, que he o seu formativo e gera· 
dof. Nâo ha mais do que tirar o s final á sua segun· 
da pessoa do singular e do plural; e fica formado o 
imperativo em todo verbo regular. Elle nao tem mais 
pessoas do que estas. As terceiras, que os Grammati· 
cos lhe accrcscentao, como Seja e!le, Sejão elles, B.r· 
uja elle, E.rtejíio elles, nao sao suas; mas empresta .. 
das do presente do subjunctivo , a que verdadeira
mente pertencem , e que por isso dependem de outra 
linguagem indicativa , clara ou occulta, que as deter
mine, como por ex. Mando que seja e l/e, fl!tero que 
sejão elle.r. 

Os verbos Htt't.'et' e T'er, como auxiliares, nâo 
t~m Linguagem imperativa; mas so como verbos acti
vos: v. gr. Tem tu cuidado, Tmde vó.r cuidado. Ain· 
da neste mesmo- sentido a unica segunda pessoa do 
singular do verbo Haver, que. antigamente foi Have, 
·e qtte se lê nas Régr. da lhfanta D. Carharina Liv~ II. 
Cap. IV. e XII., nao está em uso. 

3· b Presente Peifeito. 

Deste tempo nâo ha mais que huma unica Lin:.. 
guagem, que he a c~~posta do participio perf~ito do 
verbo Ser e do áU'lnhar Ter, cotno Tenho szdo. O 
auxiliar nota manifestamente hum tempo presente, e 
o· participio SidfJ denota huma existencta, da qual ja 

na-
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nada re~ta, c nssim acabada a respeito da epocha 
actual, em que e!ltou falando. 

I\lo que esta Linguagem póde-se dizer de qual
quer tempo pas5ado, cujo período \'enha a acabar na 
epocha presente. Posso dizer : Hoje, Esta umana, 
Estt am1o, J.\fuitos 411nos tenho sido Sptctador de 
grandes acoiJtrcimmtos. Mas n~o a posso dizer de 
tempo algum preterito, cuja epocha tenha expirado 
:mres da presente. Nao posso dizer: Honttm, A st• 
nrntza pauada, Ha dous annos tenho lido nu li· 
"'.'ro, O uculo pasudo tem sido frrril em acoiJUCÍ· 
n1entoJ. Dera dizer : Li au livro, Foi fertil mt 
acorzttcimentos. Comtudo nossos Grammaticos con
fundem em hum estes dous tempos, dizendo Li, ou 
Tmho lido. 

4· 0 Preteri/o Imperfeito Absoluto • . 

Era, Havia de ur, Estava .rendo fao prete· 
ritos de huma existencia ou simples, ou começada 
então para o futuro , ou continuada; porêm não aca· 
bada , c por isso periodica, cujo esyaço vem tocar 
com o período actual. Esta he a razao, porque tanto 
do prererito , como do pre~enre posso dizer ; Er11 
/:ontem precizo, Era ja ja prui::o, Hor;ttm l:oúa 
tu de partir, Agr.ra ha-z:ia eu de ptJrtir, Honltm 
estava eu lmdo, Agora esta't:a tu lrmlo. Ainda mes .. 
mo do futuro se póde dizer esta Linguagem, quando 
he determinada por outra, ccrr.o: lJiJu l)tlt partia 
ou partiria ho11trm , Q!ie portia ru portiria l·ojt, 
Que partia ou portiria d mtmhá. Chamo .Absoluto 
a este prcterito imperfeito para o distinguir de outro 
relativo, que hc o seguinte. 

Ff :2. 
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~. 0 Preterito Imptrfeito Condicional. 

A es.te tempo pertencem as Linguagens termina
das em ria; como Eu seria, Eu httveria de ser, Eu 
estaria smdo: das quaes huns fazem hum modo á par· 
te, que chamáo Condicional ou Suppflsitivo; e ou.tros 
não, contando-as entre os tempos do modo subjuncti
vo. Mas para que he multiplicar modos sem necessi
dade? Estas Linguagens são evidentemente affirmati
vas, posta huma hypothese. Esta hypothese ou condi
~âo, ae baixo da qual affirmâo, não lhes tira a affirma
s:ão. Esra proposi~âo Eu seria feliz se quizesse não 
he menos affirmativa do que esta Eu serei feliz se 
quizer. Toda a differença está em a condição da pri
meira ser preterira e possivel, e a da segunda futura e 
factivel. 

. ~stas Linguagens alêm disso formâo proposiçóes 
pnnctpaes e independentes, que bem longe de serem de
terminadas, ellas mesmas determinao sempre as condi cio· 
naes, com que andâo junctas, e<}ue Ih és são subordinadas. 

As Linguagens do prerento perfeito relativo, arca· 
badas em r a, como Fôra, HiJuvera de ser, Estivera 
.rendo; póem-se muitas vezes em lugar das condicio
naes em ria; novo argumento de que , assim como 
aquellas são induhitavelmenre indicativas,. assi~ ram
bem o sâO' estas. Os nossos melhores Escriptores em
pregão freguentissimamente aquellas tanto pa.ra a pro
posição affirmativa, como para- a condicional. Ex. Se 
eu fóra hum· dos- benemeritos; em mim mesmo, e no 
meu proprio merecimento achára tão grandes t'tiZÓe.t 
de me consolar, que sem outra merct nem despacho, 
me· dera por mui contente e:, satisfeito: (1:} Onde. a 

pri-

(1) Vieira s~rm. Tom. L CoJ. J u. 
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rrimeira Linguagem Fóra faz a prOpOfisrto condicio
nal, e subordinada; e as se~und~s Achara c J.?tra fa. 
zem as duas proposiç6es ailirmauvas, huma pur.ct.pal, 
e outra incidente c valem tanro como .l!charta e , . . 
Daria, pelas quaes se pode~ subsmmr. . . 

Este :manjamenro da Ltnguagcm condJcJonal em 
ria no modo indicativo diminue em grande p:ntc os 
embaraços, em que se v~m os Grammaticos, que as 
colloc5o no subjunctivo, para distinguirem os casos, 
em que se ha de usar ou da fórma em JU, ou da em 
ra, ou da em ria. 

A fórma em ria sempre hc indicativa, e por 
isso nunca pódc ser determinada pelos outras fórmas 
indicativas dos verbos, que costumao levar outros ao 
subjunctivo, quaes ~ão os verbos de Du'lJidar, e os 
que exprimem Dnejo e 'VOntade. Se algumas vezes he 
determinada, como o sao outras Linguagens do indi
cativo, he so pelos verbos de Diz.er e Julgar, que 
affirmao sem incerteza, nem contingencia alguma. Eu 
posso dizer: Elle diue que 'Viria, Er1 Jouhe que tlle 
"l.litra, assim como, Diue que 'Vinha, Soube que 'Vie
ra. Porém não posso dizer: Dnejei que e l/e viria, 
Du7Jidei que e l/e 7Jitra; mas sim que 'Vieut. 

Mais: A fórma ritz nunca se póde fazer condicio
nal, nem optativa, como as em ue e r a. Posso dizer, 
Se eu foue oufdra, Oxald eu fosse oufôra; mas de 
modo nenhum Se eu .uria, 0:-calá eu seria. Da mes
ma sorte esta Linguagem póde-se fazer dubitativa pela 
conjuncçao St' em lugar de Se por 'Ventura, como nes
ta frase, Du'lJidti .r~, chamando-o ttl, elle viria; mas 
ja nâo com Q!te deste modo, Dtt'Videi que, chtmiafr .. 
áa-o eu, elle 'Viria ou viera, e rlcvo dizer vieue. 

A razao disto não he outra senao serem as Lin
guagens em ria e em ra de sua natureza indicativas., 
e assim podermos dizer: Duvidei Jt ti/e -z:iria, :Cu
~idei Se dle 'VÜTII, como diz~mos Duvidei u -vir.ta ~ 

IJ:J-; 
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Duvidei .re tittba viltdo. Mas disto mesmo teremos 
nós ainda occasiâo de falar em outras partes. 

6. o Preterito Perfeito Absoluto. 

Eu fui, Eu houve ou tive de ser, Eu estive sen
do são Linguagens de hum tempo passado, e de huma 
existencia ja acabada em respeito á epocha actual; po• 
rêm absoluta e indeterminadamente sem dizer quando 
foi acabada; e esta he a razão, porque se podem dizer 
tambem do tempo presente, quando delle resta ainda 
alguma .couza, como: Agora fui utbedor ou soube; 
Esta matlhá houve eu de ser presente ou de p_resen· 
ciar; Hoje estive presente ou presenciando. Porque 
h uma l}ora, h uma manhã, hum dia tem sua extensão, 
e nesta póde alguma couza ter cessado de existir sem 
que a mesma extensão ou espaço tenha expirado. 

A Linguagem simples Fui mostra a cessação da 
existencia simplesmente; a composta Houve de ser 
mostra a cessação de huma existencia , começada no 
preparo, porêm não acabada na execução; e a tercei· 
ra E.rth,1e sendo mostra a cessação de hum estado ou 
existencia continuada. por algum espaço. 

Da~ui he facil de perceber a differença do prete• 
rito perfeito absoluto ao presente perfeito relativo. Pós• 
so dizer Hoje, Esta manhã, Agora tenho sido sabe'4 
dor, como digo }ui sabedor; porque falo de_ hum 
tempo, que não está ainda acabado. Porêm não posso 
dizer. Hontem tenho sido sabedor, como posso dizer 
Hontent fui sabedor; porque falo de hum tempo ja 
acabado a respeito do presente. Errao pois os Gram• 
maticos, quando so com a differença de simples e com-. 
posto dão o mesmo nome dç preterito perfeito a estas 
duas Linguagens: Eu amei , ou tenho amado. 

O verbo Ter, como verbo adjectivo, tem este 
preterito na significação de Pou11ir, como Tive ra .. 

são., 
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z~o, Tit·e 'f.Ut fll::tr. Por~m como ;;uxili11r r ~o o rrm 
na nossa Lrngua, COlllO o tem n;"t Casrcll a na l/ui t 
sido, e na Franccza Teus rté. I\ós r.ão di zen· o~ Ti
t•e Jido na Linguagem substantiva, nem Tive frito n
ta tOIIZa na Lingu:~gem ac\jectiva; m<1s sim Tiu nta 
couza feita, usando do verbo 'Ter na sua acccpção 
primilin de Ponuir, c do particípio pasúvo declina
vel, concordado com o ~ubstamivo, como uc:av:io nos
sos primeiros E(criprores n:io so em c~re remro, mas 
em todos os mais, dizendo: Como foriio os ( ~t n·rços) 
ljllt atrgora tmdn feitos. (1) Como ptla 11111ita hotz
ra, que niuo renda ga11hada. (z) lJotJde 7:tm termr 
feitas em 110.rso.r ttmpo.r em .lifrica e em ./!sia faça-
11h,r.r tiío e.wtl/mte.r e pasmoJa.r. (3) Mas se o verbo 
Ter, neste tempo não hc auxiliar com o partiCÍ})IO Si
do; pode-o ser com o seu infinito impessoal em. lugar 
do verbo Haver, e dizermos Ti't•e de .rcr em luear de 
Jfor1u de Jer. 

1· 0 Preterito Perfeito Relath.:o. 

Este pretcrito nota huma existencia n5o so passa
da, como o preteri to imperfeito; e não so passada e 
acabada indeterminadamente, como o pretcrito abm· 
Juto; c nâo so passada e acabada relativ:!mente á epo
cha actual da p:davra, como o presente perfeito; mas 
passada e acabada relativ:.mente a outra epocha tam· 
hem passada, mas ha mais tempo, c marcada ou por 
hum tempo determinado, ou por hum facto, quer ex
pre~so, quer subentendido, como quando digo: Ho11• 
tem ao mtio dia tittha etl acabado nta obra; onde 
o A'ltio dia he a cpocha pass:~da, a respeito da qual, 
e antes deJia era ja pass2da c acabada a obra. E guan· 

do 
(1) Jac. Fr. 1\'. PJZ. 9S· (2) ld. Ibid. rag. 96. (l) Hciror 

Pinto DuJI. tia Vid, Solit. Cap. V. 
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do digo: Eu titJha saidfJ, quando e l/e e11tr111; a t11-

trada he tambem huma epocha preterira a respeito 
da presente , em que estou falando. Mas a minha 
.raida nao SO he anterior C passada, mas ainda COn• 
cluida e acabada a respeito da dita entrada. 

Nós temos cinco Linguagens para exprimir este 
tempo, huma simples, que he Fôra, e quatro com· 
postas do mesmo verbo Ser e de seus auxiliares, que 
são Houvera de ser, Estivera se11do, Tif1ha sido, e 
Tivera sido. As Linguagens Houvera de ser, e Esti
'lJera sendo exprimem no tempo preterito huma couza 
ou começada para o futuro, ou continuada por algum 
tempo antes de outra , pertencente ao mesmo tempo 
preteri to; como: Sei que 111 estiveras sendo ouvinte, 
ou or1vindo o meu disc11r1o antes d' hontem; e eu bou
'l.'era de per isso .rer mais aca11telado. 

As tres Linguagens }Õra, Tinha sido, e Tivera 
sido são synonymas ; porêm com di.fferente uso em 
nossa lingua: Tivera sido não. se emprega ordinana
mente se nâo nas oraçóes incidentes e integrantes; nas 
principaes não se usa se não como condicional. Assim 
posso dizer : Elle disse que nunca tivera sido doen
te ; mas ja nao : Elle nunca tivera sido doe11te em 
lugar de Nunca tinh11 sido. 

As duas Linguagens Fôra e Tinha .rido nao so 
se usao nas oraçóes incidentes , mas ellas mesmas fa
zem oraçóes principaes, e a segunda ainda mais que 
a primeira. Para prova disto apontarei, entre muitos, 
alguns exemplos tirados de nossos melhores Escriptores, 
em que o prererito perfeito simples he empregado no 
principio das oraçóes em lugar do composto do auxiliar 
Tinha, e do participio perfeito activo; como: Vieira 
Urbnnu com parte de seu rebanho da ribeira do Tejo, 
pa.tt·ia sua, desterrado a seu pezar. (1) Mal poeria 

Adam 
(1) Fernão d'Aivarcs Lus. T1 .. nsj, ed. de Lisboa 1781. pag. zS. 
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Atlam nom~ d 11do; poir mmca naugara (r). Fôra 
4 Cidad~ a11tigamwu habitadtz dt Bram~nrr (2). 
Quizera o Gov~ma.dor dissuadil-o (3): Onde a~ Lin
~uagcns simples Vtnra, Na't:tgara, Fora, Qurz.tra, 
tàzem proposiç6cs principaes, e valem. tanto . como 
Tinha vi11do, 'l inhtz tzawgadtJ, Tinha srdo hahuada, 
c Tinha qutrido. 

Mas daqui nao se segue, que hum a Linguagem 
se pos~a sempre _pôr em lugar de outra indiffercntemen
te. Elias todas sao preteritos perfeitos relativos a huma 
epocha tambcm prl!tcrita ou exprcHa, ou mbenrendi
da. Qy:1ndo a cpocha está expressa, a Linguagem com
posta Ti11ha sido he cnrâo mais usada, e nem sempre 
~c póde substimir pela simples Fôra. Se posso dizer: 
Eu tinha saido, qua11do e/le entrou; não posso dizer: 
Eu saira, qttando ~1/e mtrou. Em todo10 os exemplos 
acima nâo ha epocha alguma determinada. 

8. o P,·uerito Ptrf~ito CotJdiciona/. 

Este prcterito tem huma fórma propria e sua ~ 
que h e a cotr.posra do auxiliar T~r, e do participio 
Sido, como as de todos os mais tempos perfeitos re
lativos. T:~l he Teria sido, que he hum preterito con
dicional como o d:~ Linguagem Stria, ambos acaba
dos em ria, que he a terminaçao característica das 
Linguagens condicionaes. Mas Stria he hum preterira 
imperfeito condicional, e Teria sido hum preterire per
feito condicional. Neste modo de falar, por ex. Eu se
ria feliz, se seguisse uus conselhos, a Linguagem Se. 
ria nota hum tempo passado, mas nao acabado a respei
to de huma condição tambem passada, mas igualmen
te nao acabada; que por isso a mesma Linguagem Se-

(r) P:m. Gramm. ra~. 214. 
(2) Jac. Fr. Vid. de D. J, pag, 67. 
(J) ld. ibid. Fag. 3 J4-

Gg ria 
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ria se pôde dizer do preS'ente a respeito de Jmma con
diçâo, que se suppóe ja acabada, como: Eu seria 
agora feliz, se ti11esse seguidfJ teus co1uelhos. 

Porêm em estoutro modo de falar: Eu teria si
do fdir::;, se tivuse seguido teus conselhos, a Lingua
gem Teria nota hum preterito, e o parricipio perfeito 
Sido mostra que o mesmo preterira deveria ser acaba
do a respeito de huma condiçao tambem preterira e 
acabada, qual exprime a Linguagem subjunctiva do 
mesmo tempo Tivesse seguldo. 

Alêm da Linguagem em ria propria tem este tem
po mais duas, emprestadas do preterito perfeito relati
vo com a terminação em ra, que sao a composta Ti· 
'Vera sido, e a simples Ftira. A primeira, que como 
preterito perfeito relativo nao entra se não nas proposi
çóes incidentes, faz a proposição principal e affirmati .. 
va nas condicionaes, como Eu tivera sido feliz, se, 
&c. em lugar de Eu teria .rido. A segunda, que se póe 
muitas vezes em lugar da condicioná! imperfeita, com,o. 
vimos atraz, põe-se igualmente pela perfeita deste tem
po em lugar de Teria sido, como neste exemplo: Era 
o Hida/cio liberal e valeroso; e sem duvida f6ra hum 
grande principe,_ Je conservára o reino com as ·mesmas 
'Virtttdes, com que .s.oube adquiril-o (r). Onde Fdro es· 
tá por Tivera ou Teria sido,, e Co1Jservira por Ti
vesse conservado, e disto ha infinitos e.x:emplos. 

Daqui se vê que a Linguagem indicativa em ra 
tem quatro usos na nossa lingua. O primeiro de condi
cional imperfeita em lugar de Seria; o segundo de 
preteri to perfeito relativo em Jugar de Tinha sido; o 
terceiro de condicional perfeito em lugar de Teria ou 
Tivera sido ; e o quarto de preterira subjunctivo ou 
imperfeito em lugar de Fosse, ou perfeito em lugar 
de Tivesse sido. 

Mas 

(1) Jaç, Fr. Yid. de D. J. pag. 4J ed. de Paris 17 S 9• 
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Mas nem por isso daqui 1e segue, que quando a 
Linguagem em ra passa a !Cr condicional, pa~sc um
bem a ser subjuncriva, como o hc a Linguagem em 
su, que muitas vezes substitue. A conjuncção condi· 
cional u nâo he sign:ll certo de que a Linguagem, a 
que se ajunta, seja subjunctiva. Nós ajunran•ol-a a to
das as Linguagens indicativas, menos ás do futuro. 
A Lingua Franceza nas suas Linguagens condicionacs 
exprime sempre a condiçâo pelos prcteritos do indica
tivo, dizendo : Jr liroi.r, .ri j' a-voi.J dn hvru : 
J'nuroÍJ di11(! at·a11t midi, .ri l'on 1u fut pns 7.:euu 
m'en dttourner. O que nós dizemos: Eu lera, u ti
't'era lit•ro.r: Eu tivera jrmtado ante.r do meio dia, 
se me 11./o tiver<Ío estorvado dis.ro. 

O que decide se a Linguagem he , ou nâo sub
junctiva, he podl'r ser, ou não determinada por ver· 
bos, que exprimem duvida, medo, desejo, ou 't'Onta• 
de; e não o podendo ser, não he subjunctiva. Ora 
nós dizemos: Dt~t·idei que 'Viesse.r, cu q11e tiu.rus 
't'imlfl; e nâo podemos dizer , Dtrvidei que virias 
ou 'Viera.r, que Teria.r ou Ti'Vtra.r 'Vindo. Não per
tencem pois estas Linguagens ao modo ~ubjunctivo, 
onde as põem os nossos Grammaticos , mas ao indica• 
civo, onde as puzemos. 

9· ° Futuro Imperfeito. 

O futuro imperfeito exprime huma existenci:t pos
terior á cpocha , em que e~tou falando, ou simples 
como Serei; ou começada e por concJuir, corno Ha: 
'Vtrti de ser; ou continuada, como Estarei sn;do: 
mas huma existencia indeterminada e não acabada, 
como Eu Serei presente, Fu ha'L·erei ou Terei de 
ser presmte, Eu Estarei prtU1JU á matrhif á tva 
partida. H uma couza , que ha de ccmeçar, ou que 
começada ha de continuar no rcmpo futuro, não pédc 

Gg 1 cxis. 
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existir de presente. Pelo que não posso dizer com ver· 
dade e exactidâo: Agora haverei, 1Iave1·ei de ser 
presente, Agora estarei escrevmdfJ. Mas a existcn
c~a ~e huma couza, que ~a de exis!ir, p6de princi
piar Ja. Pelo que posso mutto bem duer: Desde ago
rt~ serei teu amigo, e Escreverei a vida de D. João 
de Castro, quando principio a escrevel-a. 

Este futuro te~ a força de imperativo, quando 
exprime hum mandato, ou huma prohibiçao, como: 
Amarás a Deo.r de todo teu coração, Não mentirás, 
que valem o mesmo que Amt1 a Deo.r de todo teu 
cort~fárJ, e Não mintas. 

xo. ° Futur1 Perfeito. 

Este tempo tambem he hum futuro , como o an• 
tecédente; mas hum futuro acabado a respeito de ou· 
tra couza futura , como: A' manhã, ao nascer do Sol 1 
antes de tu chegaru, terei eu partido. He pois hum 
futuro perfeito relativo , como o presente perfeito~ e 
o preterito perfeito ; os quaes todos sempre tem ·dous 
tempos, hum principal, notado feia Lmguagem do 
auxi.Har Ter, e outro concomitante , denotado ·pelo 
participio perfeito Sido, que levando comsigo a idea 
de huma existencia acabada, esta se não póde dizer 
tal, se não relativamente a huma epocha do mesmo 
tempo ou presente 2 ou preteri to, ou futuro. 

§. v. 
Dos Tempos do Modo Suhjtmctivo. 

O Su!Jjunctivo, ou Conjtmctivo he hum modo, 
pelo qual o verbo enuncia a coexistencia do attributo 
no sujeito de huma maneira affirmativa, porém indi
tecta e dependente de outro verbo claro, ou occulto, 

que 



P 11 1 L o s o P n 1 c A. n 3 
que o determina; c sem o qual nao faz sentido, nem 
póde eH.u na oraç5o:. Cham5o-sc ~ubjunclivas. eHas 
Linguagens, por que sao de sua n:Hureza subordwadas 
a outras, c ligad:~s com c:llas ordinariamente pelo con
junctivo Ou(. 

Hc -;crdade, que tambem ha oraçr.ics indicativas, 
determinadas por outras, c ligadas com Ct~tas pdo mes
mo conjunctivo Que, como: Cre1o q11e .AtJt011io f.e 
"Vindo: mas estas n5o o sâo de sua natureza, c desliga
das das que as prendem, ficao absolutas, c podem 
estar sos na oraçâo , como : .Antonio h( 'l:indo. As 
subjunctivas porém sao taes de sua mt:sma natureza de 
sorte:, que separadas das que as determinao, nenhum 
sentido fazem, e estâo sempre pedindo outra, que lhes 
determine c complete o sentido. Nestas, por ex. Du
"Vido q11e partas d manhtí; se partires 110 outro dia, 
talvez te possa acompa11har; as subjunctivas Partas 
d manhã, Partires 110 outro dia, e Te po.ua acom
pa11har, por si nenhum sentido fazem para poderem 
estar sos. Este modo nâo tem mais que seis tempos, 
a sa bcr: pres.ente , preteri to , e futuro, ou in1pcrfeitos 
c não acabados, ou perfeitos c acabados. 

~. 0 Prue1J!( Imperfeito. 

As Linguagens Seja, Haja de ur, Esteio sen
do são do tempo pre~cnte nestas orações: Estimo que 
sejas o que és: =Estimo que estejas goztmdo da com
patJhia dos tetls: = Espero ~ue teus servi;os hajão 
agora de ser premiados. Pon:m as mesmas Lingua
gens parecem do futuro nestes lugares de João de Bar
ros: .A Litrgoagem Portugueza, que tenha nta gra· 
roi da de, niío perderd tf for f a para declarar, mo;:er, 
deleitar, ( exhortar d par te, a que se iucli11a. = 
Assim que podemos usar de algrms termos Latinos, 
que a orelha hem receba.. = Não tifo todos para iutJ 

li-
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lieenciado.r; e o.r q11e o forem, .rerá em algun.r voca· 
hu/or, que a 11atureza da nossa Linguagem acei· 
te (r). Onde as Linguagens Tmha, Receba, Acezte, 
valem por Tiver, Receber, Aceitar. 

A razâo disto he tirada da natureza mesma do!l 
tempos imperfeitos ou nâo acabados, cujas existencias 
são continuadas sem determinação de fim; o que se 
diz do presente se póde tambem dizer em algum mo• 
do do futuro, cujo período vem a coincidir com o 
do presente. Os verbos mesmos de Duvidar, Dese· 
jar, e Mandar, que sâo os unicos, que levão os ou· 
tros verbos ao subjunctivo, tendo sempre por objecto 
couzas futuras , incertas , e contingentes , concorrem 
muito para isso mesmo. 

2. o Presente Perfeito. 

J a, se digo : E.rtimo que sejas, ou tenhas vindo; 
esta Linguagem he tambem hum presente, porque fa
la delle, e emprega para isso a. mesma fórma, que 
acima Sejas, Tenhas: mas he hum presente perfeito, 
ou acabado ja a respeito da epocha presente. Por isso 
nao posso dizer a respeito de huma epocha ja passa
da , e da qual nada resta : Estimo que tenhas vindo 
hontem, e muito menos de huma futura: Estimo que 
á manhá tenhas vindo: mas sim: Estimo que tivesses 
vindo hontem: Estimarei se á manhá pela manhã ti
veres vindo. O que a este respeito dissemos dos tem
pos perfeitos relativos do indicativo, he applicavel 
t:unbem aos do subjunctivo. 

3· o Preterito Imperfeito. 

O preteritQ imperfeito do subjunctivo nâo tem na 
Lin-

( 1) Dialogo em louvor da mma I.Jngua ed. de Lisboa 1 7 3 s ,. 
pag. 222, e ;us. 
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Lingu:t Portugucza scn:Ío huma u_nica fórrna c termi
nação, que hc em su, como I·osu, Hozn.:uu d~ 
ur Estivesu smdo. A Castelhana rem outra, que 
hc ~m ra, como: E/ q11eria, ó quis o, ó hahia qr"
rido q11e yó viniera ó viniessc, que tu vini~ras o vi
niesses, que ti vinicra ó viniesse, &c. E talvez daqui 
procedesse que nossos Grammaticos, achando no Por
ruguez a mesma Linguagem em ra, a collocas~em nao 
m no indicativo, mas tambem no 5ubjunclivo, SC· 

guindo a analogia da lingua matriz. Por~m nao rc
flectirâo que, se nós dizemos: Elle queria que eu 
viesse; ja não dizemos como em Castelhano : Elle 
q11eria que eu viera. 

Este preterira he imperfeito e pcriodico; c con· 
forme a natureza desta cspecic de tempos pode·se di
zer nao so do tempo passado e do presente' mas ain
da do futuro, quando a este hc determinado por ver
bos, que tem por objecto couzas futuras, como sâo os 
de J.\1andar, Desejar, Temer, e Dttvidar. Por esta 
razão não so dizemos: Eu desejava que e l/e chegasse 
ho111em, ou que d/e chegasse hoje: mas tambcm que 
e/le chegasse á manha. 

Porêm ja. não posso dizer: Duvidava qtte tlle 
chegasse á manhií; porque o duvidar não demanda 
de sua natureza hum futuro. A Linguagem condicion:~l 
do indicativo he mais propria para dizer: Dm.Jidei te 
chegaria d manhã. Qyando estas Linguagens condi
cionaes sao as que determinao as do preterira imper
feito do subjunctivo; como cllas sâo de todos os tem
pos, segundo o que atraz di~scmos, podem determi· 
na r aquc:llas a hum tempo futuro, como: Partiria 
d ma1rhá, se tu quizesses; o que, sem hypothese, he 
o mesmo que Partirei á manhii, se tu quizeres. 
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4• 0 Preterito Perfeito. 

Ja não passa Q mesmo com este tempo, que tam
bem h e prererito, mas perfeito e acabado a respeito 
de outra couza tambem preterira, como: Se eu tives
se sido sei ente disto, ou ti v esse sn h ido isto ha dous 
dias, teria tomado outra resolução: Desejei que ti
vesses sido presente ao caso, qnando succedeu: e não 
Desejei que agora tivesses sido presente a este caso; 
e muito menos que á manhã tivesses sido presente. 

Q.9ando as Linguagens determinantes são hypo• 
theticas, corre outra regra. Por ex. nesta frase: ~ ma
nhã, a esta hora, teria eu partido, se hoje me não 
tivessem embaraçado; a Linguagem condicional do 
preterito perfeito Teria eu partido determina a do 
preterito perfeito subjunctivo Se me não tivessem em
baraçado a h uma epocha presente, qual he a do dia 
de Hoje; porêm que tem sua extensâo, para de parte 
della , ja passada ao tempo, em que se fala, se poder 
dizer~ Se hoje até agora me não tivessem embaraça
do; d manhã a esta mesma hora teria eu partido. 

;. o Futuro Imperfeito. 

Assim como as Linguagens do preterito imperfei
to e perfeito do subjunctivo sao as proprias para for .. 
marem a condiçao das Linguagens condicionaes do 
indicativo, que as determinao: assim as do futuro im· 
perfeito e perfeito do mesmo subjunctivo servem de 
condicionaes ás do presente e futuro imperfeito e per
feito do indicativo, que sao as suas determinantes pro
prias, como: Se fores applicado, aprenderás= Se 11ou
veres de ser prégador, pratíca primeiro o que houve
res de prégar = Q!ando estiveres lendo , medita no 
IJ.Ue leres. As incidentes de futuro contingente, como 

as 
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as acima, O qtu h6uvrru dr prégar, 1-.~o que /cru, 
c outras semelhantes, sempre l>C fazem com cst:ts Lin-
guagerl6. 

Todas estas Lingua~cns st.o do futuro imperfeito, 
c por isso se podem t:lmbem dizer de hum lt'n ro rre-
6~1lte, de que aiuda resta alguma ccuza, como: Sr 
eu for l10jc no c.unpo, pnJJart'Í 1 c r tua casa. 

6. ° Futuro Perfeito. 

Ja c te futuro, por i w mc~mo que he p<rf~·ito c 
ncabado) ~c n:ío ródc dinr ce hum tempo 0\l reno
do, de guc ainda rtsta nlguma pnrte. Ellc n~uca sem
pre huma cm1za futura, porêm ja finda c acabada a 
rcspdto de outr:l ran bem futura, a gu:1l H c scrn• ele 
cporha c termo para rrostrar em que tempo a outra 
ja não cxi~tia; como por ex. Se á ma11h,1 a esta ho
t·a tiver chrgado a Lrsboa, ai11da te poderei 7.:ér al;
tes dr partir r .r. 

As fórmas rt·gularcs destes deus futt.ros do sub
juncti\o s1o ns mem·as que as dos infinitos pesso:.es. 
P.1ra prova disto ba~ta ajunrar aos mesmos infinitos a 
conjunc~ão Jl' para os fncr pnssar de hum modo a 
Olllro, como Amar, .Amares, ./;mar, Amarmos, Amar
tia, Amarem, u f~1z ~ubjunctivo dizendo : Sr ru 
amar, Se t:t anun·n, &c. N5o succede ordinariatren
tc o mcmw com os verbos irregulares, como o verbo 
~ub~tantivo c ~l.'llS at:xili:m:s, l)UC fa2cndo no infinito 
Ser, lla~·er de ser, Estar uudo, Ter .sido; no fu
turo do subjunctivo fazem }à, llorn:er, Esri-::er, 
1 h:er, e assim omros muitos. Isto mmtra q11e os \'cr
hl1S irr~·gulares tinhão :10 principio duas fórmas inllni
tas, as quaes ~cndo os principacs formatiYos dos tl'lll· 

pos do verbo; nao 1H.' pnra admirar que suas conjl·ga
çóes ~c apartem da regra comnmm dos verbos rcg1Tla
res, GUC tem JJUm w infinito por lli1Íco gerador de 

Hh mui· 



~ ?.8 G R A M: M A T I C ~ 

muitos tempos. Mas disto teremos occasião de falar 
mais a .proposiro, quando tra ctarmos de reduzir, quan., 
to poss1 vd for, os verbos irregulares de nossa Lingua: 
á analogia commum. 

§, VI. 

Dos Numeros, e Pessoas do Verbo. 

O verbo nâo enuncia a existencia de qualquer at· 
tributo e qualidade, se nâo em huma couza ou indi
viduo, em que exista como em seu sujeito. Este su .. 
jeito porêm póde ser ou hum so, ou mais; e daqui a 
necessidade de haver em os tempos dos verbos .termi· 
naçóes , que indicassem o numero destes sujeitos, que 
fazem o principal objecto da ora5âo. 

Os numeras pois do verbo sao dous, Shzgulqr, e 
Plr1ral. O singular indica, que o sujeito da oração 
he hum so, como Eu sou amam e, Tu. estás aman .. 
do, Elle ha de ser amante. O Elural indica que nâo 
h e hum so, mas muitos, os que fazem na oracâo, co
mo: Nós somos amantes, JTós estais amand;, Elles 
tem amado. 

As tcrininaçóes temporaes, indicativas destes nu• 
meros são pela maior parte as letras finaes; .a saber~ 
As vogaes para a primeira e terceira pessoa do singu• 
lar: a consoante liqui.da s para a segunda do singular, 
e primeira e segunda do plural: e os diphthongos na .. 
sat"s para todas as terceiras pessoas do plural. Esta he 
a idea mais geral, que se póde dar destas terminaçóes 
numeraes. 

O numero dos sujeitos da oração era necessario 
para a sua verdade; porêm a disrincç ao da qualidade 
dos mesmos por ordem ao papel e figura, que fazem 
no discurso , nâo o era menos para a sua clareza e 
intelligencia. Cada numero pois tem tres fórmas diffe-

ren· 
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rc:ntcs ~cgundo as trcs figuras ou person1gens, que 
qu:~lquer ~ujeito pódc fnr:r no discu~o; ou prime ra 
quc:r do ~ingular, quer do rlural, que l:c aqudla, quç 
f.1l:t, como Eu sou tpum f.do; Otl .rtgrmda 'lue he 
aquell::~, com quem ~c fal.1, cómo 'Tu cs com q11rm 
estou fa/audo; ou urceir11, que hc aquclla, de quem 
se fala~ como P.ru hc dr i]ur11z Jf fala; c domes
mo modo no plural J..ós somos, /''J wis, E/lu são. 

As rerminaçóes adopt:~das para designar estas dif
ferenres perso,11gcM, que figur~o no acro da palavrJ, 
são as mesmas que as dos numeras; porém com difle
renres elementos, que compõem as syllabas finat.s. Ge
ralmente podemos dizer que as vogaes a, e, i, o, são 
as finaes da primeira e terceira plsso:t do singular de 
quasi rodos os tempos; que a segunda do mesmo nu. 
mero acaba sempre em a.r ou aste, em es ou este; 
que a primt'ira do plural acaba constantemente em 
mos, a segunda em ai .r ou as tu, em eis ou de .r, em 
i .r ou de .r; c a terct:ira ou em iío, ou em em, segun
do a terceira do singular rem a, ou e. O que tudo 
melhor se verá nos paradigmas das conjugações regu
lares, que porcmoc; adiante, c ainda nos das conjuga
çocs irregulares do verbo sub~rantivo, e seus auxilia
res, que passamos a representar. 

Hh 2. §. 
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§. VII. 

Par4digma.r da Coniztgação do Verbo Su!nta11tivo 
e seu.r Auxiliares. 

MODO INFINITO 

IMPESSOAL. 

Ser. Haver de ser. Estar sendo. Ter sido. 

Pessoal. 

S. .a. a Se~s. Haveres Estares Teres 

l! a Ser. Haver Estar Ter 
{

I.a Ser. Haver l Estar ~ Ter 

de Ser. J Sendo. Sido. 

{ 

1. a Sermos. Have:mos j Estarmos T~rmos 
P. a.: Serdes. Haverdes Estardes Terdes 

3· Serem. Haverem Estarem Terem 

Participio Imperfeito, 

Sendo., Havendo de ser. Estando sendo, (1) 

Particípio Peifeito. 

•rendo sido, (a) 

MO-

(1) Os rarticipios imperfeitos dos verbos Estar, Andar, Hir, e 
Vir, por isso mesmo que são auxiliares, costumão-se conjugar com 
os particípios imperfeitos de outros verbos, como: Esta1Já11 senáo 
çtJuvalescente , ou E!.stam/11 c!Jnvalescenáo, AnJanJ11 ve~~áo , Himlo 
t:tJntinrlmllltJ seu camirzho , Vim/o possennáo. 

(:a.) Os quatro participios rerfeitos Sic!o, Havido,_ Estado, Tido,. 
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:MO DO I N DI C A T 1 V O. 

Prese11U Impuftito .Aluoluta. r.' Sou. (o) Hd 1 Estou ' S. 2.1 &. (2) ms I [st:ls 

J.a Hc. H i Esc i 

rd· S.o. r .. ~ r··m~ 
Ha\'emos Estamos 

P. ~.· Suis. Haveis (J) Estaes 

J.
3 

São. H fio J Estão J 

Prne11te Imperfeito lmterath:o. 

Est:i tu ~ 
Sendo (4) 

Estai vJs 

Pre· 

nunca se empregão na or:u;áo, como os dos nrbo~ adjecti \'Cs; m-s 
'empre junct~ com o au!iliar Tu, como Tcni.J si.!o, Ttncl" novid", 
T md" tst.rcl", T mdo tirfq. Neste uso so o primeiro he auxiliar: cs 
outros ll•vido, Estad", Tido, ou TwJ", como se di1iJ antis~m n, 
te, s~o a,ij~.:tivos, e por isso auxil !Otdos, e não auxlliarls. 

(1) Na antlt:a Linguagem; e ainJJ agcra na rustica, se diz 1~r1, 
depois se dis~e /1)111, e na 3·. do rlur.l lviiJ. 

(2) Ant i,.amente E.-o V. Lcnmd R ibeir • .M min. Jf. 1 ! , rior~,: 
Palmcirim P. I. Cap •. :7. 

(i) 1/awmos, JltJvtis co1.~:1hem-se muitas 1ez s rm 1/r"·.,s, 
}lt.l, 

(4) \ ej. !'l~. :12. 
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Prtrenle Perfeito. 

. . . . • • Tenho 1 

Tens I 
Tem 

-· . . . :::.r~ 
Tem ) 

Preterito Imperfeito .AbJs!Nt'fJ. 

f
t. 8 Era. Havia l 

S. .2. a Eras. Havias I 
J• a Era. Havia 

j>-de Ser. 

i
t.a Eramos. Jta,·íamos 

P. z.• Ereis. Havíeis 

j.a Erão. Havião J 

Estava ) 

Estavas l 
Estava Sendo. 

Estavamosj 
Estaveis 

Estavão 

Preterito Imperfeito Condicional. 

f 
1.a Seria-. Haveria 1 

S. .z. a Serias. Havérias 

S•a Seria. Haveria 
?de Ser. 

{

l.a Seríamos. Haveríamos I 
P. :z. a Seríeis. Haveríeis 

S· a Serião. Haverião j 

:;~ Lruh 
Esrariamos I 
Estaríeis 

Esrarião j 

Pre· 
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Prutrito PtrfciJo .llbJo/ut1. 

Hou1·c ) Est i\·e ) Th·e. (1)'1 rful 
S. 2.

3 Fóstc. Houveste I E";"'"l Tiveste. 

J.a fói. Houve E~(\'0 Tc,·c. 
}-Jc Ser. ( s~ndo, 

Til e mos. {'. • l'oono.. l!ou"m" I Estivemos 

P. ::.1 Fóstes. Hou1·estes Estivestes Ti,·estes. 

J.1 Fório. Houverão J Estivcrão) Ti\' e r~<\ 

Jl.• 
S. 2.• 

L.· 

Prtterito Perfeito Re/nth:~. 

. ' , Fora; Tinha, ou Th·era· 

Fo1as; Tinhas, ou Ti1·eras 

Fora; Tinha , oN Tí\'cra 

F oramos; Tin~:~mos '· oc1 ~h·eramos 

f oreis; Tínheis, ou Tivereis - . . . . . . 
. forão 1 Tinh.ío 1 ou ~i verão 

Preurito Perfeito Co11diciomzl. 

Teria, ou Tivera sido, ou Fora, 

Terias, ou Tiveras sido, ou Foras. 

Teria, o" T1\·era sido, ou Fera. 

l 
>Sido. 

I 
I 
) 

P. 

(1) Fste tt>mpo não he do Hrbo Ter como :~uxiliar; m~s como 
act 11 o. l'0rquc diz.:mos: I.ogo que til'' a cou:a fc lo~, c u~, z..,Õt) 
IJUC til•: j.-itD a CDiltol, v~j. p.1.;. 216. 
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i
x.• 

p, :a.• 
3·' 

i
t.S Serei. 

S. :a.• Serás. 

J.1 Será. 

GRAM:r.tATICA 

Teríamos , ou Tiferamos sido, 1111 Foramot. 

Teríeis , 1111 TiYereis sido, 1111 F oreis. 

Terião, tJU Tiverão sido, "' Forão. 

Futuro Imperfeito. 

Haverei ) Estarei ) 

Haverás I Estarás I 
Haverá Estará 

>de Ser. >Sendo. 

i 
1.

1 
Seremos. Haveremos I Estaremos J 

P. a.a Serfis. Ha\·eréis Estareis 

J.1 Serão. Haverão J Estarão 

{

t.• 
S. :a.• 

J.a 

Futuro Perfeito. 

• Terei ) 

. . . Terás 

. . . . . . • Terá 

. . •. 
>Sido. 

• • • • • • • • • • Teremos I 
• • • • • • õ Terêis . . . 

• • • • ,. • • • • • • • • ·rerão J 

.MO· 
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MODO SUBJUNCTIVO. 

Prumu Imptrftito. 

r·· s.; •. Haja 1 Esteja(•)) 

S. :~.1 Sejas. Hajn 

La. 
Estejas 

J.8 Seja. Haja Est.:j:~ 
>Scnd"-r .. s. i""'"- Hajamos '"•i•m., J 

I'. ::.3 Sejaes. Hajac:s Estejaes 

I• a Sc:jáo. Haj5o J Estejão 

Prettute Perfeito. 

r . Tenha 1 
S. ::.• . . . . . . • Tenhas l J.a Tenha 

r Tenhamos 
>Sido. . . . 
l P. ::.: . . . . Tenhacs 

J· . . . Tenhão J 

li Pre~ 

(1) Todos nomx Fsc:rlptores antigos antes de Camões dizi5o 
constant~mente Estê, Estês, Estê, Estemos, Estc;s, Esttm. C'am&s 
usa a c~da rasso da mesma fórma. J\:as ja disst! rda rrimeira \"Ct 

Eueja, Esttj~Jcs por causa da rin1a. A fórma antiga ainda subsiste 
em alzuns adJgios, como: Este como Estli. 
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Preterito Imperfeito. 

{

1.
11 

Fosse. Houvesse 1 
S. :z..11 Fosses. Houvesses 

J.3 Fosse. Houvesse 
>-de Ser. 

{

1.
1 Fossemos. Hovessemos 

P. :z..1 Fosseis. Houvesseis 

J.a Fossem. Houvessem J 

Estivtsse ) 

Essivesses t 
Estivesse Sendo. 

EstivesseiJlOS J 
Estivesseis 

Estivessem 

Preterito l'e~ito • 

• Tivesse l 
Tivesses 

• Tivesse Sido •. 

ó • • • • • Tivessemos I 
• • • . • . • • Tivesseis 

• .. • • • Tivessem, J 

.. . . . . 
. . 

s~·· . 
P.. ~;:: 

. . . 
. . . . 

• • 

Ftttt~.ro Imperfeito •. r F ... 
Houver 

1 
Estiver l 

S. a. 8 Fôres •. Houveres Estiveres 

J•4 Fór. Houver Enl- l }de Ser. Sendo. r·· F ...... 
Houvermos Enl-1 

.P.. a. a Fórdes. Houverdes Estiverdes 

J.a Fórem.. Houverem J &tiverem J 
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Futuro P(rjd((J. 

r . . . . Tiver 

S. s.• Thcres 

J •• TiH~r 

Sido. 
( t.• . . Tivermos 

P.~ s.• Tinrdes 
I 
l J.• . . Th-erem 

ARTIGO III. 

Do Yerbo Adjutit·o. 

Se as Linguas se contentassem com explicar ana· 
~yticamente as ideas, que o verbo contêm empregao· 
do para cada huma sua palavra ; não serião nccc~sa
rias outras Linguagens, senão as do verbo substantivo 
e seus auxiliares, que acabamos de conjugar na Taboa 
antecedente. Elias ~atisfazem a todas as precizóes da 
enunciaçao do pt:nsamento. Basta so ajuntar-lhes os 
adjcctivos expressivos da qualidade ou attributo, que 
<jllt remos a ffirmar de qualquer sujeito, para com ellas 
se formar lOdo o gcncro de proposiçóes. 

Na voz passiva dos verbos he isto evidente. Ajun
temos a cada huma das Linguagens antecedentes o 
participio pas~ivo de qualquer verbo adjecti\'O; c f:ua 
conjugaçao passiva se verá· formada em hum insr::nre, 
deste modo no infinito : &r .1/mado, EJtar EJque
âdo, Havtr de ur Amado, Ttr .rido .Ama tio, ,\nu'IJ 
Amado, Teudo .rido Amado; c do me~ mo modo no 
indicativo: ~/ou Amado, Htile ur Amado, EJtou un
a o .lmuulo, l:.'nou E.rtpttcido, Tr11ho .rido ~·maio; e 

li :::. as-
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ass1m nas mais Linguagens por todos os tempos, e 
modo~. 

Se ás mesmas ajuntarmos o adjectivo verbal acti
vo de qualquer verbo adjectivo, que exprime simples· 
mente a idea attributiva, que o mesmo verbo signifi· 
ca ; achar-se-h a tambem ·formada de repente a voz 
activa do mesmo Vt!rbo ; ainda que analyticamente. 
Assim bastará accrescentar a cada huma das Lingua
gens antecedentes o adjectiv·o verbal Amante, diriva· 
do d.o verbo a c ti v o Amo , para dizer em. mais pala
vras o que ellc diz em huma so. Ser Amante, Ha· 
'Ver de .rer Amante, Estar 'senão Amante', Ter sido 
Amante, Sendo .Amante,· Tendo sido Amante he o 
mesmo que Amar, Haver de· .Amar, Estar .Aman
do, Ter .Amado, Amando, Tendo Amado; e bem as
sim Sou .Ama1zte, Heiâe ser .Aman.te, Estou sendo 
.Amante, Tmho .rido Amante vai o mesmo que Amo, 
Heide .Amar, E.rtors .Amando, Tenho .Amado, so com 
a differen~a de as primeiras Linguagens serem ar~aly
ticas, e estas synrheticas, isto he, desenvolverem aquel
las muitas ideas, que estas involvem e embrulhão -em 
huma so palavra. 

Os Grammaticos chamao Co111.j<ostas as primei
ras, e Simples as segundas , por aquellas constarem 
de mais palavras, e estas de huma so. Mas falando 
nós logica e exactamente, as mais compostas são as 
mais simples, e as mais simples sao as mais compos
tas; porque estas exprimem separadamente, cada hu
ma de per si, as ideas. elementares, que aquellas con• 
fundem e apanhao em hum so vocabulo. 

O primeiro cuidado das Línguas, corno rnethodos 
analyticos, foi o de expres~>arem, á maneira dos do 
cakulo, todas as ideas simples e elementares de hum 
pensamento por outras tantas palavras; pa·ra deste rno
ôo p6r á vista quanto elle continha. Satisfeita esta 
prilUeira necessidade da. Linguagem> que he a da dar 

r e· 
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rcz:t c distincç~o; pas!':u5o depois á scgun~:l, que he 
3 da brevid:~dc c precizão, reduzindo as m~'Hlla!' il\C',S 
á menor e:xpres~5o possivcl para dar m:1is volubilida
de :to discurw, c facilitar por este rrodo a comp:tra
ção rapida de muitos juizos :10 mesmo rcn,ro. Cha
mo a isto Reducçlío, tomando dos calculistas este 
termo. 

Hum exemplo notavel destas reducçóes c expres
sões abbreviadas he o verbo adjcctivo. Ellc apanha em. 
~i não so a ~ignificação de exinencia, propia ao ver
bo mbst:tnrim, com todas as mas modific:tç6cs de 
modos, tempos, numeras, c pessoas; mas ajunta-lhe 
alêm disso a idea adjcctiva de huma qualidade ou ar
tributo, com a qual completa tudo, o que necessa
rio he para qualquer oração. 

Para perceber isto melhor, dividamos qualquer 
verbo adjccti\'O em dous membros, panindo-o pdas 
suas terminações em ar, er, e ir deste modo, Am
ar, Tem-er, Ortv-ir. O primeiro membro, <JUCr con
ste de huma, quer de mais syllabas, quer de huwa 
letra so, he a parte Radical, e a unica propria do 
verbo adjecrivo, pela qual elle exprime a gnalidade, 
ou acção, que affirma da pessoa, ou pessoas, que são 
o sujeito , ou agente da Linguag<.·m. Am, por ex., 
Tem, e Or1v servem de outros tantos adjectivos, equi
Yalenres aos verbaes Am-ante , Tem-mte , Ouv-inte. 
Esta parte radical e adjecriva he sempre a mesma e 
invariavel em todos os tempos do verbo ; porque ex
prime a mesma qualidade, que elle constantemente 
desde o principio até o fim enuncia, das pessoas, que 
fazem na oraçâo. 

A segunda porêm, <JUC he a terminaçao em ar, 
ou er, ou ir, na qual esr:i toda a força do verbo :;ub
nanrivo, c que, se póde dizer, he o mesmo verbo rran~
formado; esta v:ma de continuo, e toma , como elle, 
todas as fórmas necessarias pera exprimir a coexisten-

cia 
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cia da dieta qualidade nas pessoas, de quem a enuncia 
por diff~renre:; modos, e com relação a certos tempos, 
numero, e qualidade das mesmas pessoas. 

N..t primeira parte pois do verbo adjectivo he que 
consiste toda a sua propnedade , pertencendo todo o 
resto ao verbo substantivo, do qual he huma reducçâo 
e expressão abbreviada. Por ordem pois áquella pri· 
meira parte adjectiva he que o verbo adjectivo se di
vide em varias especies, segundo a significação da 
mesma he ou .Absoluta, ou Relativa. 

Se ella exprime huma qualidade, estado, ou ac
çao, que fica no mesmo sujeito do verbo , sem pedir 
objecto algum ou termo, em que passe; o verbo ad· 
jecti vo chama·se então Intransitivo, como são todos 
os dos versos seguintes de Camóes (1): 

Salta, -corre, ,q,i/a , acena, e hrada, 
.Arde, morre , h/asfema, e desatitza. 

E os do primeiro verso do terceto de Ferreira (1): 

Se ri .r, se estudar, 'Vela .r, andas, dormes; 
Não receba do corpo o esprito dano, 
Nem todo em puro esprito te transformes. 

Se porêm a significação do verbo he relativa, ou 
porque exprime huma acção, que pede depois de si 
hum objecto , em que se exercite, ou hurna qualida
de , que pede hum -termo , a que se dirija ; chama-se 
então TransitÍV(), que p9de ser ou .Activo so , ou 
Relativo so, ou .Activo e Relativo ao mesmo tempo. 

(t) Lr11. C'.ant. I. Est. SS, e VI. lt I. 
(2) Poem. VI, 4• 

As· 
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Assim Amo hc hum verbo transitivo activo ~o; D!· 
pmd(} he transitivo relativo w, e Dou he transitivo 
activo, e ao mesmo tempo relativo. 

He facil distinguir os verbos intransitivos dos 
transitivo!; porque aos primeiros nunca se pódc ajun
tar a pergunta A qrmn; ou O que? c os segundos 
n:ío so a soffrcm , mas pedem-a. Por exemplo: Amo. 
A qrmn? A Deos. = Estim(}. O q:~e? A ·~:irtmle. = 
Ptrttnet. A qrum? A mim. = Dou. O que ? Hum 
livro. A qtmn? A Pulro. Q!1ando por~m digo: Brin
co, Salto, Corro; ningucm tl!m direito para me per
guntar O qrte? ou A qrum? 

Esta divisao geral do verbo adjectivo he mais 
conforme á razão Grnmmatical, e usos de nossa Lín
gua, do que a vulgar adoptada sem maior exame das 
Gramrnaticas Latinas, que dividem o verbo adjectivo 
em .Activo, PaiJivo, e Net1tro. A Lingua Ponugueza 
nâo tem verbos passivos para poderem entrar nesta 
divisao: e onde não ha verbos passi,•os, não póde ha
ver tambcm verbos neutros, que s5o os que nem são 
activos, nem passivos. 

O mais acertado he dar ao verbo transitivo tres 
Vor::e.r, ou maneiras, pelas quaes sua acção róde ser 
exercitada. Pois ou o sujeito da oração produz huma 
:acção, que outro recebe; e este modo de a exercitar se 
chama Vo:::. act iva, como Amo a Deo.r; ou o su
Jeito da oraçao recebe huma acçao, gue outro pro
duz , e h e Voz pas .riva , como Deo.r le amada 
por mim; ou em fim o sujeito, que produz a acçao, 
a. recebe tambem em si ; e he a Voz. media, ou Re
fie:'(a, corno Ere me amo, Tu tt amas, E l/e u ama. 
Destas tres vozes tractarcmos depois em §§ separa
dos. 

A' significaçao do verbo adjectivo , assim !ti
transitivo, como Transitivo, pertence tambcrn a di
visâo do mesmo em FrequtHtativo, e Não Freq:u11. 

ta .. 
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rorêm <C c:cpres.5o, como: St ama·;hut o Sol' 3 lO· 

do! aqumta, c u cbou o Cto, n ta.lo.r mo!ha. 
Verbos SimpiN são os que ntlo tem se n~o I u

ma parte clement:~r d1 ora~t!o, ccmo: J)i_cr, ]·"alar, 
011vir, 6"c. A cst:t cbs~e pertencem todos os \ crbos 
da nossa Lingun dirivados de r.omes, com o addita
menro do a ou rm no principio, corro ~5o, ror ex. 
os dirivados de Baixo, Abaixar; de C'übo, Acabar; 
de Promtto, ./fprcmptar; de ~\Jnnsc, Jtmntuar; de 
lcdra, Apedrt'Jtlr; de ]\Tcite, Auo:tutr; de Froui
to, .Afrot·t·it.7r; de Puro, f/prtrar; de .Jlng,.o, l.m
magrurr; d~ Gra11de, E11g,·atJdtcer, Ó"c. Os quaes 
todos s5o simples, e nâo com rosto!=. Porque a verda
deira composiçâo he quando s; ajunta a prepo~i_çao ... a 
hum verbo simples; o que nao ha nestes: FOlS nao 
h a Pro~·eitnr, nem 1.\Jngrecer, para se dizer que se 
com~óem com a proposi)âo a por ad, ou com mz 
por 111. 

Verbos Compostos são os que se compõem de 
duas partes elementares da oração, ou seja hum nome 
e o verbo, como: },Janiatar, 1\Jauohrar, 1.Ha11ter, Ra
rtfazer, Trndobrar; ou seja hum adverbio e o ver~ 
bo, como : Bemqllcrtr, fofa/lograr, Jl.fuoJprrsar, 
Aimo.rctZber; ou seja de huma prepmiçao, que ror 
~j tenha significaçâo n3 nos~a Lingua, e do verbo !=1111-

ples, como: Ant~-z.·er, Co111rnmi11ar, E11trrco1:heur, 
Sob.rcrf'l:er, Soem. ar, So!JJ·e.rair, Trai:J71/CJ1Jtar; cu 
em fim da rarticulJ Ponugueza, Du, que he pri,·a
tiva, con:o DeJfnzer, Desotrigat·, Deuen:ir, & c. 

De qu:1lquer 1ndo que o verbo a~sim ~c ache 
comro~ro, comtamo <]UC clle e a palavra da compo~i
ção srjao da Lingua Ponugueza, fÓde-sc ch:1mar cem
posto proprinment~·. S~o fOr tanto verbos C001fOsros, 
rras impropriamente n~sim dicros, todos os qw: em 
gr2ndc numero nos vier:ío da Lingua Latina, ea qual 
OS tomán:os inteiros 1 e CCIDfCHOS ja COm. as fTCfO• 

K.k si· 
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siçóes da mesma Lingua, como: Affiigir, .Ajfei;oar, 
Ex.~•ortar, &c. Nõ!sta conta devem entrar os que sen .. 
do Porruguezes, quando simples, romao a composição 
das preposições puramente Latinas, como: Retalhar, 
Retornar, Tramplantar, Transtornar, e outros se· 
melhantes. 

§. I. 

Conjugacão do Verbo .Adjectivo em sua 
~ Voz .Activa. 

A conjugação do verbo pôde ser Regular, ou 
Irregular. H e regular, quando segue a regra commum 
da formaçao dos tempos; e irregular, quando on em 
tudo, ou em parte se aparta desta regra. A Lingua 
Portugueza tem so tres conjugações regulares , que 
sao em ar, er, e ir, como Amar , E11tender, Ap
plaudir. Os que accrescentâo huma quarta em or, 
por causa do v~rbo Pôr e seus compostos, deveriâo 
reflectir, que este verbo h e irregular, e que. por con
sequencia não devia emrar nas conjugaçoes regulares; 
que a entrar deveria ter o seu lugar na segunda. con
jugação em er; pois que Pôr não he se não h uma 
contracçâo de Poêr, como dizião nossos Antigos , e 
do que ainda ha restos nos adjectivos verbaes Poe11te, 
Depomte, Oppoente, &c. 

Chamao-se regulares e9tas tres conjugações, por· 
que seus verbos tem certas letras radicaes ao princi
pio , as quaes nao se mudao nunca , nem alterao em 
qualquer modo , tempo, numero , ou pessoa que seja 
(á excepçâo de algumas mudanças meramente ortho
graphicas): e bem assim certas terminaçdes, que ain· 
da que sejao proprias de cada pessoa' sao com tudo 
communs a todos os verbos, pertencentes á mesma . ... 
conjuga~ao. 

As 
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As lerra3 radicars dos verbos regulares s:ío as que 

precedem as tres.terminaç<í~:s do infinito em ar, rr, 
c ir. Assim em os verbos Amar, Emrudtr, c AfJ
plaudir as r:~dicacs s:ío am, rntnul, e applaud. Ás 
terminaçóes das pessoas s5o aquellas, que c~ tão depois 
das letras radicaes, as qnaes sendo differcntcs em ca· 
da huma das tres conjugações, são comtudo as mes
mas em todos os verbos regulares, pertencentes a cada 
h uma dellas. Os verbos, que n:lo guardáo esta n·gra, 
a~sim da identidade das radicaes, como da uniformi
d:~dc das rermin:tçúcs, cham~o-se por isso irrtgulan:s, 
como se ver:i adia ntc. 

Postos estes princípios, será f.1cil formar os tem· 
pos, c conjugar os verbos regulares so com lhes riru 
do infinito as ultimas syllabas ar, er, ir; e accresccn
tar :is que restarem as terminaçôes, que na ta boa se· 
guimc dos paradigmas pomos separadas com huma 
risguinha. 

Nella n:io de,•eriamos metter outros tempos, se 
n~o os simples , que á excepção dos preteritos per
feitos, absoluto e relativo do indicativo, todos fâo 
imperfeitos. Porgue os tempos Ferfeiro~ quasi todos 
~âo, na Língua Porrugueza , compostos âo auxiliar 
Tet·, e do particípio perfeito, ou do verbo substanti
vo, ou do verbo adjeccivo, que contêm em si o mes• 
mo panicipio substantivo , com o proprio adjectivo 
verbal, e cttios exemplos ja ficao dados a traz nas Lin
guagens do verbo s~bstantivo e seus auxiliares. 

Comtudo para completar todo o systema dos tem
pos regulares, e dar hum exemplo da reducçao, que 
os mesmos verbos adjectivos fazem do particípio per
feito do verbo subftanrivo e do adjectivo verb:~l pro
prio, em hum so vocabulo: poremos tambcm na fUa. 

ordem os tempos perfeitos compostos, na maneira sc
gUJme. 

Kk 2. Pa-
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Paradigmas das tres Co1zjt1gaçõef Regulares do 
Verbo Adjectivo em sua Voz .Activa. 

L Conj11gação. I!. Cortjugação. III. Conjt~gaflío. 

MODO INFINITO 

IMPESSOAL. 

Ant-ar. Entend-er. Applaud-ir. 

Pessoal. 

r~ 
Entend-er. Applaud-ir. 

S; 2.1 Am-ares. Entllnd-eres, Applaud-ireL 

3! Am-ar. Entend-er. Applaud-ir. 

r~ 
Entend-ermos. Applaud-irmos. 

P. 2.: Am-ardes. Entend-erdes. Applaud-irdes. 

3· Am-arem. Entend-erem. Applaud-irem. 

Participio Imperfeito. 

A111-ando. Entend-endo. Applaud-indo. 

Participio Perfeito. 

{

Am-ado. 

Tendo Entend-ido. 

Applaud-ido. 

MO• 
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:MODO INDICATIVO. 

Prumu Impufeito .AbJo/11to. 

rAm~ Entend-o. Applaud-o. 

S. :z.• Am-as. Enrend-et. Arpbud-es. 

J.1 Am-a. Entend-e. Applaud-e. 

r·'A~•m"'-
Entend-emos. Applaud-imos. 

P. :z.1 Am-ais. Entend-eis. Applaud-is. 
a ~ 

J· Am-ao. Entend-em. Appl:lud-cm. 

Prumte Imperfeito Imperativo. 

S. 2. • Am·a tu, 

P. 2.' Am-ai vis. 

{

1.1 Tenho) 

S. 2,1 Tens 

J.w Tem 

Entend.e tu. 

Entend-ei vh. 

Prumte Perfeito. 

Arplaud-e tu. 

Afplaud-i vir. 

l
t.• Temos I)> Am-ado. Entend-ido. Applaud-ida. 

P. .:z.• Tendes 

lJ.1 Tem J 

Prt-6 
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Preterito Imperfeito .Absoluto. r.' Am-an, 
Entend-ia, Applaud-ia. 

8. 2.1 Am-a\•u, Entend-ias, Appland4 ias, 

J.1 Am-ava. Entend-ia. Applaud-ia, 

rAn>< ....... Entend-íamos. Applaud·iamo&. 

F. 2.3 Am-aveis, Entend-ids. Applaud-ieb, 

J. 3 Am-avio. Entend-ião. Applattd-iáo. 

Preterito Imperfeito Condicional. r.' Am·•d• Entend-eria, Applaud-iria, 

S. :z.• Am-arias. Entend-eriar. .Applaud-iiiu. 

3.1 Am-aria. Entend-eria. Applaud-iria. 

r·· An><d ...... 
Entend-eríamos. Applaud-idamos. 

P. 2.,1 Am-arieis. Entend-eríeis. Applaud-irieis. 

3. a Am-arião. Entend-erião, Applaud-irião. 

Preterito Perfeito Absoluto. 

rAm-eL Entend-i. Applaud-i, 

S. 2..1 Am-aste; E11tend-este. Applaud-iste, 

3.1 Am-ou, Entend-eo. Applaud-io. 

p.• Am-ámos. Entend-emos. Applaud-imos. 

P. < 2..1 Am-astes, Entend-estes. A pplaud-istes, 
I 
l J•a Am-árão. Entend-êrão. Applaud-írão. 
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Pr(/trito Perfeito Relativo. 

rAm·a. Entend.er2. 

S. ::.• Am-aras. Entend-era'-

J·· AnHra. Entead·u~. 

( 1. • Am-ar amos. Entt'I"Akrall\0$, 
I 

P.-\ ::.• Am-areis. Ent.:n~reis. 

l J.1 Am-ád~ Entend-tr5o. 

ou 

{

1.1 Tinha, ou Th·era 

S. :.• Tinhas, ou Tiveras 

J.1 Tinha, ou Tivera 

{ 

1. • Tínhamos, ou Tiv.ramos 

P. :.• Tínheis, ou Tive reis 

J.1 Tinhão, ou Tiverão 

A ppi;&Ud·ira, 

A pplaud- iras. 

Applaud-ira. 

A rplaud· ira mos. 

Arvlaud-irei!, 

Applaud-irio. 

Preterito Perftito c~udicional. 

{ 

J. • Teria", ou Tivera l 

S. :.• Terias, ou Tiveras l 
J.1 Teria, ou Tivera 

>Am-ado, Ültend-ido. Applaud-ida. 

{ 

1.
1 Teríamos, ou T iveramosj 

P. 2..1 Teríeis, ou Tivereis 

J.1 Teriáo, ou Tiverão 

ou 
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rAm-S. 2, a Am-aras. 

J! Am-ara, 

r-~ P. .z.1 Am-áreis, 

J. a Am-áráo. 

r··Am ..... S. 2. a .Am-arás. 

J.1 Am-ará. r--P. .z. a Am-areis. 

j. a Am-ar:íó. 

{

1.1 Terei l 

S. .z.a Terás I 
3·3 Terá 

ou 
Entend-era. 

Entend-eras. 

Entend-era. 

Entend-eramos. 

Entend-êreis. 

Entend.fráo. 

Futuro Imperfeito. 

Entend-erei. 

Entend-erás. 

Entend-erá. 

Entend-erem()$. 

Entend-ereis. 

Entend..:ráó. 

Futuro Perfeito. 

Applaud-ira. 

Applaud-iras, 

Applaud-ira. 

Applaud-iramos, 

Applaud-ireis. 

Applaud-iráo. 

Applaud-irei, 

Appl;ud-irás. 

Applaud-irá, 

Applaud-iremos. 

Applaud-ireis. 

Applaud-iráó. 

P. s :: ::"' rl.m-odb. Entend·klo. Applaud·idb. 

l J• a Terão J. 

MO· 
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MODO SUB)UNCTI VO. 

r1.' Am-e. 

S.<. z.• Am-es. 

l J.1 Am-e. 

r t.• Am-emos. 
I 

l'.· I z.• Am-eis. 
~ 

l J.1 Am-em. 

{

1.' Tenha 

$. z.• Tenhas 

J.• Tenha 

{ 

1, • Tenhamos 

P. z.• Tenhais 

J.• Tenháo 

{ '·' Am->••· 
S. z.' Am-asse$. 

j.' Am-asse. 

Entend-a. Appllud-a. 

Entend-as, Applaud-u. 

Entead-a. Arplaud-a. 

Entend-amos. Applaud amos. 

Entend-ais. Apl'laud-ai.!. 

Entend-ão. Applaud-ão. 

Prumu Perfeito. 

l 
?Am-ado. Entend-ido. Applaud-idQ. 

I 
J 
Prell'rito Imperfeito. 

Entend-esse. A pplaud-isse. 

Entc:nd-es5es, A pplaud-isses. 

Entend-esse. Applaud- ísse. r.' Am·""mo.. 
Entcnd-essemos. Applaud-issemos. 

P. 2.' Amasseis. fntcnd essds. A J'plaud-isse is. 

J.3 Am-ass<m. Entend-essem. Applaud-isscm. 
LI Pr~ 
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Preterito Perfeito. 

{

t.• Tivesse l 
S. s.• Tivesses • ·\ 

3.• Tivesse ~I 
'>-2\m-ado. Entend-ido. Applaud-ido. 

{ 

1. • Tivesst:mQS · ~ 

P. 2.: T~vesseis J 
J. T1v-essem 

Futuro Impet:feito. 

rAm~. Entend-er. Applaud-ir, 

S. 2.3 Am-arer. Entend-eres. Applaud-ires. 

J.• Am-ar. Entend-er. Applaud-ir. 

r~ 
~ntend-ermos. Applaud-Jl'DlOS. 

P. 2.• Am-arde!l. Entend-erdes. Applaud-irdet, 

J. a Am-arem. Entend-erem, Applaud· irem. 

Futuro Peifeito. 

{

J.a Tiver ) 

S. 2. a Tivere$ t 
J•a Tiver 

{

J,a Tivermos I Am-ado. Entend-ido. Applaud-ido. 

P. 2. a Tiverdes 

J· a Tiverem J 

.AJ.. 
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./Mwrtmcia sobrt a fôrma antiquada d( alg:muu 
durar Lhguagmt. 

Na primeira Linguagem antiga desde EIRei D. 
Affonm Henriques íl'té EIRci D. Diniz, e ain.ia algum 
tempo depoi~, eráo dJfl'i!r~!ntcs as tcrmina~lks das se
gundas pessoas do plural nestas Lingu:~gcns; rois em 
lugar de i, pospositiva de todos os diphrhongo.: fi
nacs, por que :u:aháo estas segundas pt•swas, sub!'ti
tuião hum de, como nos verms de Egas Moniz Coe
lho á sua Dama : Anradmze, se qutredu, em vez de 
Amai-me, se q11ereiJ. Destas fúrmas ainda ficou rc~to 
na~ ~egundas pe~soJs do plural do fururo imperfeito do 
~uhjuncdvo, e nas dos anfiniros pessoaes, como: Amnr
ur, F11temlerdn, .Apploudirde.s. Para facilitar a in
telligencia dos manuscripros mai:s amigos, damos aqui 
exemplo destas Linguagens. 

Am;~is. Amadcr. 

.Amt~i, Ama de. 

.Amt~wis. Ama\·edes. 

.Amt~~·ieis. Amariedes. 

.Amt~stn. Amasteces. 

.Amáreis. AmJreedes. 

.A.mt~r(is, Amarc..!es. 

.Ameis. Amedts. 

Amasseis. Amassedes. 

Pt~rtis. 

Parti. 

Pt~rticis. 

Ttmcis. 

Temci. 

Ttmieis. 

Tcmcricit. 

Temeste~ • 

Tcmlrcis. 

Tcmcrlis. 

Tcmais. 

Ttm("lttis, 

Partic:ks. 

Partide. 

Partiedes. 

LI 2 

Tem~des • 

Te mede • 

Temiedes. 

Temeriedes. 

Temestedes. 

Ten1c!r.:d.:c • 

Temerédes. 

Te.m:1dcs. 

TemesseJe,, 
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Portiritil, Part iriedes, 

Partiste1. Partistedet. 

Portlreit, Partíredes. 

Portirlit, Part irêdes. 

Partait, Partades, 

P ortisseil, Part issedes, 

§. li. 

Conjugação do Verho Adjecth•o em stta Jl'óz 
Passiva. 

O verbo adjectivo nâo tem na Língua Portugue• 
za Linguagens simples para a voz passiva, como tem 
para a activa. Assim não se póde dizer, que tem ver• 
bos passivos, como tinhâo os Gregos·, e Romanos, 
que expressavâo esta voz com as mesmas Linguagens 
simpl~s da activa, dando-lhes so differemes caracte
rísticas e terminações: como de Tio Eu honro faziâo 
Tiomai Eu sou honrado, de Amo Eu Amo Amor Eu 
sou amado. 

Mas se nao tem verbos passivos, nem por isso 
deixa de ter voz passiva , isto be , hum a fórma de 
expressão, que o verbo adjectivo toma para indicar, 
que o sujeito da oras;âo não he ja o agente, como na 
voz activa, mas o paciente da acção. Ora para isto 
basta-lhe so huma Linguagem simples, que he a do 
participio perfeito passivo, declinado por generos, e 
por numeras deste modo. 

{

M. Am-ado, s. 
p, Am-ada. 

Entend-ido. 

Entend-ida, 

Applaud-ido. 

Applaud-ida. 
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1 "'· Am ac!N. Entend-idos. A pplaud-rdr '· 

P.~ 
1'. Arn-iid;u. Entend·l~~'· A l'l'laud-rd.ss. 

Com estes p:~rricipios p:mivos, que cont(·m ('m si 
roda a força da significação propria do verho adjccri
,.o, c com o subsidio das Linguagens do verbo Hlbst:-tn
rivo, c ~eus auxili;,rrs comeguc nos~a Língua dar n'z 
passiva a qualquer verbo adjecrivo ainda com m:1i~ ri
queza c variedade, do guc f.niâo a Grega c Latina; 
CJUC tendo verbos passivos, nem por isso deixa vão de 
u'ar em cerres tc:mpo~ dest:~s mes~1as Lin~u:~gens, com
postas dos particípios passivos com o verbo subsrami
vo, ou por ncccs.;idadc, ou para maior clareza. 

Assim para conjugar C)Ualquer verbo adjecrivo em 
sua voz pa.ss~va, nã~ he preciw mais do CJUC ajunrar 
encs parrrcrpros pass1vos no gencro, e numero compe
tente a todos os modos' remros' numeras' e peswas 
do verbo ~ubstanrivo e seus auxiliares, cujas conjuga
ções demos no § VIl. do artigo antecedente, dizendo 
por exemplo no infinito 

Ser 

Hii\'C:r de: ser 

Ter sido 

Sendo 

Havendo de: ser 

Tendo sido 

l 
I ro· 
>Amad-< a. 

I 
1 OS. 

las. 
I 
) 

ro. ro. 
Ento:ndid< a. Applaudid< a. 

los. 1 OJ, 

as. l as. 

E no indicativo do mesmo modo 

{

1.1 Sou 

S. 2.
1 E, 

J.• Hc: 

Hei de ser 

Has de ser 

Ha de: ser 

Tenho sido{ Amad-o, a. 

Tens siJo Entendid-o, a. 

Tem sido Arplaudid-o, a. 

P. 
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f
J,

3 Somos Havemos d.: s-=r Temos sido {Ama-dos, as. 

P. 2.
21 Sois Haveis d~ s~r Tendes sido Entendid-os, as. 

J. 3 Sáo Hão d: dc:r Tem sido Applaudid-os, as. 

E assim em todos os mais tempos deste, e dos 
outros modos, que h e excusado aqui pór por extenso. 

Alêm desta passiva ordinaria t: geral feita do ver· 
bo sübstantivo e seus auxiliares com os particípios per
feitos passivos, ha outro modo particular mais breve 
de formar a voz passiva das terceiras pessoas princi· 
palmente' quando os sujeitos das Linguagens saõ COU• 

zas inanimadas; que he ajuntar o reciproco se ás ter· 
ceiras pessoas tanto do singular, como do plural do 
verbo adjectivo deste modo : Neste paiz estima-se a 
'Virtude , e premea-se o merecimento. Isto entende-se 
muito bem. Q!lando as guerras sãtJ justas, applau
dem-se as victorias; onde Estima-se, Premea-se, En
tende-se, Applaudem-se, estão em lugar de He esti· 
tnada, He premiada, He entendido, São ttpplaudidas. 

O auxiliar Errar, como exprime huma existencia 
persistente e continuada, he mais proprio para dar a 
passiva dos verbos intransitivos, que signi6cão hum es
tado~ ou qualidade permanente no sujeito da propnsi
s:ao, juntando-se-lhe os particípios passivos dos mes
mos verbos, como: Estou quieto, Estou parado, Es
tou morto, Estou vivo, .Estou descançado, &c. 

Ainda com os verbos transitivos, quando se quer 
exprimir hum estado passivo, e não huma paixâo pa.!il· 
sageira, he preferível o auxiliar Estar ao verbo sub
stantivo ser. Se, por ex. falo de huma couza, que 
não so foi ~scripra, mas ainda persiste tal, devo usar 
do· verbo Estar, e nao do verbo Ser, cotno: Esrá 
escripto na Lei, e no.r Proftttu. No padrão estava 
escripto. Os Latinos davão ambas estas duas accepçóes 
ao seú verbo J'ilin, ~~ , fui; e os nossos bons escd pto· 

res 
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res r:~mhrm ao Ycrbo Str, como: A' mo• 1 ii M rei 
comt•oJco, scr~i em Lisbou, i. ~. estaru. 

Mais: <)li :Indo os parei c i pios paFsh·os dos s crhos 
adjecch·os tem rambem significação activa, bem <JUC 

intran•itiva, como nestes: Agouiado . .Arrúcar'o, /r· 
rua dado, Calado 1 DtJmganado, Dnmaiado, e ou. 
tros muitos; se se conjugao com o verbo Sa, cxpri· 
mt>m mais huma qualidade habitual do que hum cHa· 
do de paixâo passagliro; para o que he mais proprio 
o verbo E1tar. Daqui a ditfcrcnça d~sras cxpressóes: 
EJtt hommz l•t agoniado 1 011 está agoniado. Esta tm· 
pr~.a he arriscada, ou esrá arri-scada. E11 sou calado, 
ou esrou calado. E.ru he h11m l·ommz desenganado~ 
011 está desenganado. A côr he d~smaiada, ou cHá 
desmaiada , &c. 

§. III. 

Co11jt1gação do Verbo Adjer.tivo mz sua Voz ... ~fedia, 
ou Rejltxa. 

Entre os modos de exercitar a acç:ío do verbo, 
ou produzindo-a em outro 1 ou recebendo-a produzida 
por elle, tem o meio, o produzil-a , e recebei· a em 
si mesmo: Por ex. Eu me amo, T;r tt enU11des, E//( 
u applaude. Esta he a Voz media, para a qu:.l os 
Gregos tinhâo huma fôrma c terminaçâo propria e dif· 
ferente da activa, e passiva em alguns tempos. 

Os Latinos n1Ío tinhâo para iHo fórma .alguma 
especial, nem tambem nó~. Porêm elles e nós rambem 
supprimol-a com os pronomes da mesma pes~o:t do 
verbo, postos anres, ou depois delle, ou no meio; co
mo,: [iu .m( amo, Eu emmdo-me, Applatufir·71re-ti. 
Daqm veto chamarem-se os verbos assim concrruidns 
Pronominan, e rambem .. R~fle:r:oJ, ou Ruiproco.l; 
porque os agentt!S da oraiao reflectem -c fazem recair 

50• 



2.58 G R A M 1\'l A T t c A 

sobre si a mesma acção, que produzem, exercitando-a, 
e recebendo-a ao mesmo tempo. 

Alguns Grammaticos porêm f.1zem distincçâo des• 
tes nomes. Chamâo Pro11omi11ae.r aqudles verbos, que 
uunca se conjugao sem os dous pronomes da mesma 
pessoa , dos quaes temos muitos em nos~a Lingua , co· 
JllO sao; Abster-se I Arrcpende>r-se, Atrever-se, .Ape
gar-se, Compadecer-se, DeJ cuidar-se, Esquecer-se, 
Gloriar-se, Jactar-se, Queixar-se, &c. A estes per
tencem tambem certos verbo&, que sem mudan~a na 
significaçao, humas vezes admittem pronomes, e outras 
~ão ; como : Adormecer e Adormecer-se, Ajoelhar e 
Ajoelhar-se, Casar e Casar-se, Partir c Partir-se, 
Sair e S,air-se, &c. 

Chamao Reciprocas aos que com os mesmos pro
nomes exprimem huma acçao reciproca entre duas, ou 
ma1s pessoas: o que se faz de dous modos; ou pon· 
do o vc:rbo no singular, e. exprimindo a segunda. pes· 
soa com a preposição com, v. gr. Escrevo-me C'-m An· 
tonio, Communica-se com João; ou pondo o verbo no 
plural com o pronomt: da mesma pessoa , e ajuntando
lhe, para tirar· roda· a equivocação, as palavras Hum 
a o:etro, Ençre si, }vfutuamente, como: Abraçt~riío
Je hum ao outro. Saudamo-nos mutuamente. He -gran· 
de companheb·a da oraçáo a liçáo dos livros devo· 
tos: dão-se as mitos, e ajudao-se muito bem huma a 
outra (1). 

As .Artes entre si se communicão , 
Cada huma aj11da a outra em seu officio (2.). 

Chamâo finalmente. Reflexos, ou Reflexivos aos 
ver-

(J) Souza ViJ. IV, 24. 
ta) F~1reira Po,1~. li. Cant. :.. 
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'erbo 'crdadciramcntc activos, cujos agentes 
fnzcm recair sobre si mesmos, por meio do11 pro
nomes ,{c sua mesma pessoa, a acç:lo que produ
zem, como: 

li. • Eu me .\mo. 
."\. 2.• Tu te AmJs 

13.1 Elle so Ama. 

F.u Entendo-me. 
'fu Entendrs-te 
Ime Entende-se. 

Applaudir·m~i. 
Applaud ir-te-á.. 
Applaudir-sc-á 

) 

t." :'\6s nos Amamos. N6s Entendemos-nos. Appbudir-nos-tmoa. 
P. 2.• \'ós \óS Arn:IÍ$. Vós \os Entendeis. Applaudir-\os-eis. 

3.1 Elles st A mio. J::lles se Entendem. Applaudir-se-ão. 

J ulgão alguns Grammaticos impropria para 
Pstes ,·erbos a dcnominaç:'io de Reflexos. Porque 
( d izcm ellcs) para isto seria necessario, q uc clle11 
11Íguificasscm a acção de dous agentes, hum dos 
quaes fosse o unico motôr dclla, c o outro a re
cebesse, c immcdiatamcntc a rechaçasse, ou des· 
pedisse de si: pois, sendo esta a reflexão physica 
c real, com clla deveria ter correspondcncia a 
reflexão mcthaphorica destes verbos, qual não 
tem. Pois ncllcs não ha mais que huma só pes
soa ou agente, c huma só acção, quo rccae so
bre a mesma pessoa, a qual a recebe, e não are
pello de si. 

1\las, para se usar de um termo metaphorico, 
uiio é neccssario que a semelhança entre o seme
lhante c assemelhado seja inteiramente exacta e 
verfeita. Hum corpo impellido c repercutido por 
outro, torna sobre si para quem o impellio. Eisaqui 
;,. Rejle:t·tío Physica. Huma acção, produzida pelo 
;,.gente da oração, faz-se voltar outra vez sobre o 
mesmo ag-ente por meio dos pronomes. Eisaqui a 
Reflexão JJlcthaphorica. AinJa que não haja reper
cussão ; não ha por ventura bastante semelhança 
para estes verbos se poJerem chamar Reflexos~ 
Mas, a não querer se lhes dê este uomc; dô-se·lhes 

Mm 
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o de 1lfedios, termo j&. consagrado JH~los Grammat i
cos Gregos para significar a voz, lJUe tem o meio 
entre a act.h_:a e a passiva, pela qual a ncção do 
agente se fazta recair sobre elle mesmo. 

A' excepção da fórma exterior, esta l"oz Me
d·ia dos nossos verbos correspondc quasi cxacta
mente á dos Gregos. Estes se servião della não só 
para fazer reflectir a acção sobre o agente ; mas 
tambem em sentido passivo. Os.nossos verbos refle
xos tem igualmente esta significação passiva nas 
terceiras pessoas de hum e outro numero, quando o 
sujeito do verbo he hum nome de cousas inanima. 
das, como : .lJtluitas vezes se perde por preguiça o que 
se ganha por justiça ; e as couzas estimão-se pelo 
que valem, e não pelo que custáo. 

Algumas vezes mesmo, bem que mais raras, 
tem a dieta significacão passiva, ainda quando o su
jeito he hum nome ê.fe pessoas, como~ JYojuizo de 
Deos até hum ladrão se salva, no juizo O.J)S homens 
S. João Baptista se condemna. 

Por~m o- que mais importa sáber be, em que 
logar se hão de collocar estes pronomes, se depois 
do verbo, se antes delle, se no meio do mesmo: a 
respeito do que podem~se seguir as regras se
guintes. 

r.• Que· nos tempos simples, em cuja primeira 
pessoa do plural o accento nunca passa para traz da. 
penultima, he cousa indifferente pôr dantes ou de
pois do verbo o pronome, não havendo nista alg·uma 
cacophonia, o.u 'equivoco. Assim póde·se dizer 
igualmente· bem: Eú louvo-me ou Eu me louvo, Tu. 
louvas-te ou Tu te louvas, Elle se loúva ou Elle lott· 
va-se, Nós louvamos-nos ou Nós nos louvamos, Elles 
l,ouváo-se ou Elles se louváo. 

Mas para evitar a cacophonia on díssonancia 
nascida da. cQllisiio das consoantes asperas, j<í não 
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tica lluu tltzt•t·: J·,;s lat'lWJ·t·os; ma.,; do\ c- ... e di
ZI'r: lrti:; t·o~ low:ats. E para evitar o equivoco, que 
potle haver ?utrP o presente i~nperativo c o pr?scn
tc subjunl'l1vo, nacptelle 'a1 o pronome a(ltanle 
T.mtt·a-t~.- tu., LouL'llt·vos t:Ós; c neste alraz Eu. me 
lottve, Tu te lmtt·cs, E l/c se louve, o te. 

No,; tC'mpos compostos do auxiliar llave1' c 
tlos infinitos do' crbo n(1jcctivo, o pronome pódc ou 
preccJer áqm•llc, ou seguir-se a estes: Eu me hcicle 
lurn·m·, ou Ru hcide luuvar·me; nos compostos po
l"Cill (los aux1linres Estcl1', Te1·, " dos particípios, o 
pronome nunca Yai depois destes, mas sempre com 
ns auxiliares, ou dautes; Eu me estou luuL'lmdo; ou 
1lautcs c depois: Eu me tenho louvado, ou Eu.twho
mc luuvadu. Em todas as proposi<;tie~ condicionae<> 
tJUCr do indicativo, quer do subjunctivoo pronome 
sempre vai autes do verbo Se ctt me 'Amo: Se eu. 
me Amar. 

2. • N o.s tempos em que o acccnto da pri
meira pessoa do plural passa :\ antcpcnultima, o 
pronome sempre deve preceder; porque, como 
cllc sempre he cnclitico nesta especic de conju
gaçii.o, se se puzesse adiante, viria a ficar o ac
ccnto antes da autepcnullima na primeira pessoa. 
llo plural deste modo: .Amavarnos-uos, Amara
mos-uos, Amariamos-uos, Amassemos-nos. Deve
mos por tanto llizer : Eu me Amava, Tu. te Amá
t·as, Elle se Amaria, J.Yós nos Am.assemus, Vós 
t•os Amaveis, Elles se Amariáo. 

3. • Nas LinguagC'ns condicionaes, c nas do fu
turo imperfeito do ludicativo h c eleO'antc metter o 

. r o 
pron.omc no mc~o, e!1tr~ a 1Órma primitiva em ar, 
er, zr, c a termmaçao final, do modo seguinte. 

\ 1.' .\mar-me-ia. 
2.' .\mar-le-ia~. 
3.' .\mar-sc·ia. 

Entender· me-ia. 
Entender-te-ia~. 
~ntcnder-~c-ia. 

Applaullir-mc-ia. 
Applaudir-te-ias. 
,\ pplaudir-se-ia . 

.1\lm " 
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~ 
t.• Amar·nos·iamos Entender·nos-iamos . .Applaudir·nos-iamos. 

P. 2.• Amar·vos-ieis. Entendcr·vos-icis. Applaudir-vos-ieis. 
3. • .Amar·se-ião. Entcnder-se-ião. Applaudir-se-ião, 

) 

f. 1 Amar-me-ei. 
S. 2.• Amar-te-ás. 

3.1 Amar-se-á. 

Entender-me-ei. 
Entender-te-ás 
Entender-se-á 

Applaudir-me-ei. 
.~ pplaudir-te-áa 
Applaudir-sc-á. 

1
1.1 Amar-nos-emos. Entender-nos-emos. Applaudir-nos-emo~. 

P. 2.1 Amar-vos-eis. Entender-vos-eis. Applaudir-vos-eis. 
3. • Amar-se-ão. Entender-se-ão. Applaudir-st>-ão. 

' t ' , 

Esta singularidade tem feito duvidar, se por 
ventura estas Linguagens são simples, como sere
presentão na conjugação da voz activa, pronun
ciando-se , e escrevendo-se de juncto Amaria, 
Amarei; ou compostas dos infinitos Amar, En
tender, Ajplaudir, com o verbo auxiliar Hia 
contrahido de Havia, e do presente Hei, como 
quem dissesse Havia de Amar , Heide Amm·, 
como aqui se representão; e se por consequen
cia se devem escrever com H á maneira das 
mais Linguagens do verbo Haver, ou sem elle. 
O uso porêm, e orthographia de nossos antigos 
Esctiptótes auctoriza huma e outra opinião, es
crevendo elles estas Linguagens, já de juneto 
sern H, ja separadas com elle. 

Como as terceiras pessoas destes verbos 
medios se tomão a cada passo em sentido pas
sivo; para tirar o equivoco, e mostrar que silo 
reflexas, se faz muitas vezes preciso ajuntar ao 
pronome Se, caso, ou complemento objectivo, o 
caso terminativo do mesmo pronome com a pre
posição, dizendo: A si mesmo, A si mesmos, etc. 
Por exemplo; Este l~omem reputa-se sahio, Estes 
homens chamáo-se sahios, póde ter dous sentidos, 
hum passivo em lngar de He reputado, Sáo cha
madol; e outro activo reflexo em lugar de Ei-
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homrm rtputa se sabia a si mumo, estes homenH 
ch:un:'io tlO salJios a si mtsmos; c para tirar o equi 
YOCO IICC('SSil:iu ciPS(:\ acldi~ão. 

Esta llll'~-oma ~>C fnz ncccs-.nria muitas veZ«'' 
uas Lin~ung€'ns rcflPxns do plural. Porque, co
mo os pronollH's, que as arompanh:1o, se podem 
tomar ou Pm hum sPntido rellcxo obre a me'>
ma pessoa, ou reciproco entre «luas o mais pc.,
lioas; para tirar o equivoco c «iclcrminar lhes" 
lienl ido, pr€'cis:io ela mesma alldiç:io. Por ex. neto
tas frasPs: Nós Amamos-uos, Vós t·os Amais, El
lu Amúo u, niiu ~>C snhe, :-c ellnH falfío de hmn 
amor prcprio, ou de hum amor mutuo, sem t:c· 
Hws accrp:o:centar ou A si mesmos, ou Hum ao 
outro, como : 1Yús amamos-11os o nós mesmo.•·, 
Nót amamos-1ws hum ao outro, e assim nas mai~o:. 

§. IV. 

Daformaçáo regular dos Tempos do Verbo, r d(J~ 
Perbos Irregulares. 

Todos nossos Gr:munaticos, st>guindo c•Jn 
&nas Artes a trilha <las Grammaticas Latina..,, 
costum:io dar :ís Linguagcn~ Porl uguczas tre:
tempos geradores, ou formattvos, donde os mai" 
nasc<>m, a saber: o Preseute Iufim"to, o Pretu;to 
Perfeito do indicativo, c o chamado Supino, a qut> 
damos o nome de participio JH'rfeito acti,·o. 

Com cffeíto estes crito os tempos fonuati"·o~ 
fias Liug-ua~ens Latinas; porque a tigur:~liva pru
pria de cada hum tlPsles tempos go.,.crna' ,\ PJn 

todos os que dcllcs se forma\"iio. Por exemplo a 
letra radical, que prcc<>din immcdiatnmentc as tcr
minaç•1cs iutinilas em are, crr: t:rt, ire: Olll. c.,n-
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~unntc, ou vog·al, 4uc prece.Llia a tcnniuação J.u 
J>reterito perfeito em t·, o o t que precedia o um 
tinal dos supinos Latinos, figuravão em todos os 
&nais tempos, que destes se dirivavão. 

Nossos Grammaticos tleverião ter seguiclu 
esta mesma regra na formação das Linguagens 
Portuguczas, mas não tl. mesma applicação, que 
tlella fizerão os I .. atinos <Ís suas. Nós em nossa 
Jingua nãv temos mais do que dons tempos for
JDa.tivos dos outros. Porque nossos verbos. regli" 
lares tambem não tem senão duas características, 
ou. figurativas. O primeiro formativo são os infi
nitos impessoaes, ou fórmas primitivas dos ver
bos, .cujas figurativas são as suas mesmas termi• 
uações em ar, tr, ir. O segundo he o presente 
do indicativo, cuja figurativa he a l~tra radical,. 
que precede immediatamente as sobredictas ter
minações, qualquer que ella seja. Assim ar he a 
figurativa do infinito Am-ar, e1· a do infinito En
lená-e1·, e ir a do infinito .A.pplauá-it·; e bem as
sim m he a figurativa do presente Am-o; d a do 
presente Entend-o, e Applaud-o, e t a do presente 
Part-o. As primeiras figurativas não tem outra 
variação, senão as das tres conjugações; as se· 
gundas são tantas, quantas as letras radicaes, im· 
mediatas ás terminações infinitas. Isto preposto : 

Dos Infinitos, primeiros geradores, formão
se só cinco tempos~ a saber : 

1. o O preterito imperfeito condicional do 
indicativo só com lhes accrescentar em todas as 
conjugações as vogaes ia deste modo : Amar-ia, 
Entender-ia, Applaudir-ia. 

2.0 O preterito perfeito relativo, ajuntan
do-lhes ::;ó a vogal a, deste modo: Amar-a7 En
lemler·a, Applaudi1··ll. 

3.
0 O futuro imperfeito do mesmo indica-
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no accre <.e11ta1 do lht· o clipl&lllon ., tt, 'ou& 
Amw -c 1, l~utc~ulcr-CI, Applaudu -c r. 

4. O prctcrito imperfeito do l>Ubjuncttvo 
com mudar o ,. fi1 nl em s, nccrc .. cr>ntando-lh" 
\r, como Ama~·-sc, Rntrndes-~r, Applaucli -se 

5." f'innlmc•nte o futuro imperfeito do me•
mo subjuncti\ o ~t·m outra. mudança ou altera 
ç;"to alguma mais .to qu" conjtll;ar-!)c por nnml1-
ro'> c p.-... .,on", romo o intinito )l("Soal, como 
Amar, Amare:;, Amar, .tman11o$, Amardes, Ama 
rem, c :\!-.sim oo.; tnai:,. 

Dos Prcswtes impcrfeitoc:: do indicativo, se
gundos geradores, se formão septc tempo~. 
~abcr, no inclicatiro: 

J." O prcsrntc impcrnti\'o nas suas segun 
•la:i pc<:soac;;, só com tirar o s ~s mesma;; Jo pre
~entc imprrfeito, como: Amas Ama, Amais Amar, 
Eutenclcs Entcudc, E11tcncleis Entendei, Applatt
tlrs Applaudc, Applawlís Applaudí. 

2.u O prctcrito imperfeito absoluto, juntan
do <t r a &I i cal &la l. • conjnga'::io ant, :í. Ja. 2 ." e 
3." ill, dc-.tc ruodu · Am·(lt:ll 1 EntCIId-iu, .Applau-
d-w. " 

3. O prcterilo pNfcito ah:,olulo ajllnlawfo 
:l raclical da 1: conju~a,:."ío o tlipl.thoJ!RO ct, :i 
da 2.• c :1." ht!IIt -i. como: .Jm-ri, .l'..nlewl-i. 
Applmul-i. 

4." O prcscnt<' do subjunctÍ\'O accrcsecntan.!t~ 
:L ratlical da. l.a conjugação hum c, t' á da t. a c :l." 
ltmn ll, como: Am-e, Rnlcml-rt, AJ'ptaud-a. 

á." Emti111 oc, partic·ipios do infiuito. accrcsceu
tando, para os impcrf<'ilos activos, :\radical da 1. 
conjuga<;iio as ~) llabas {melo, :t da 2." cmlo, c i da 3 
indo: <' para O'> perfeitos, tanto aetiros <'OillO pa-.~i
' o .... , mio na 1.' conju 0 11:Jo. "ido na 2.' I' 3. , &'Omo. 

lmandú rllffl l-r Jl(!o, .. lflLJ/llwl-11111 J; .tn•ndv. !'11 
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ttndido, Applm.ulido. O que tudo se vé represen" 
lado a huma vista d'olhos na táboa seguinte. 

Infinito ~ Amar 
• . Entender 

t. Formativo Applaudir 

Pretiente lndie.l AEmt d oa•r . nen 
.... ormatn·o. Applaud 

t.• 2.• a.• .t..o 
ia a êi sse 
ia a êi ssc 
ia a êi ssc 

:1.0 2.0 3.0 4.0 

a an ti e 
e ia i a 
e fa i a 

5.0 
Amar. 
Entender. 
Applaudir. 

5.0 
andn ado. 
endo ido. 
indo ido. 

Perhos Irregulares. 

Todos os verbos, que se apartão desta regra de 
formação, que acabamos de mostrar, se chamão Ir
regulares. Nossos Grammaticos em vez de se empe
nhar em diminuir seu numero, quanto possível fosse 
a fim de abbreviar e facilitar mais aos principiantes 
sua comprehensão; o tem pelo contrario multipli
cado em demasia, assim por falta de reflexão, como 
por ignorancia dos princípios mecanicos da Lingua
gem em geral, e dos sons elementares de nossa Lín
gua em particular. Para reduzir pois ao menos pos
sivel estas irregularidades das nossas Linguagens, 
faremos as observações seguintes. 

1. a Ohservaçáo. 

Nunca se devem confundir as consonancias 
com as consoantes, isto he, os sons elementares das 
consoantes com as letras consoantes, que nossa Or
thographia usual empregou para as exprimir na es
criptura. Se hum som elementar sôa sempre o mes
mo ao ouvido, quer se escreva de um modo, quer de 
outro ; para que s.e h a de f~zer da irregu!aridade da 
escriptura huma nreg'tllar1dade na conJugação? 
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Por exemplo: as le_tras c, g, anfes de a, (}, u, 
rliio a mesma consouaucta que qu, e gu autes de e, 
c i. N:io so de\ ia por lanlo dar por irregular huma 
caterva de verbos Porlu!!uezcs, terminados ern car, 
e gar, como : Ficar, Julgar, ele. pela ras:io de nos
sa Ortho!;raphia se servir u:io ja destas fi!.;-uras, mas 
das de qu, c gu, para exprimir n mesma cor.sonancia 
autcs do c no preterito pcrfeilo Fiquei, Julguei, c 
no presente do su bj u uct i v o Fique, Ju~que, etc. 

Da mesma sorte a lei ra 9 aules de c, c i, rc
prcscnl..'l ao ouvido a mesma consonnncia, que ex
prime o nosso j consoante antes de qualquer vogal. 
Os verbos pois em gér, c gir, como Eltger, fiugi7·, 
c infinitos outros desta e!õpecic mio dcvião ser con
tados por Hossos Grammalicos na classe dos irrc
gular<'s, por se escreverem com j em lu~ar de g, 
quando se lhe segue a, o, como Elejo, Eleja, Finjo, 
Finja. A anomalia, assim como ·a analogia, cst:í 
sempre nos sons da Língua, c não em sua Ortho
graphia; c se de huma couza se pode argumentar 
para outra·, hc desta para aquella, c não daquolla 
para esta. So esta obsen aç:io restitue :í classe (los 
regulares hum graudn numero de verbos, cxclui
dds dclla sem ras:io por nossos Grammaticos. 

Pelo mesmo principio ja cslabplecido não sf'lo 
tambcm irregulares os verbos Allrahir, Cahir, c 
seus compostos Contraltir, Distraltir, Rccahir, ele. 
Sahir, c outros semelhantes. Porque, se o h, crun 
que ora se escrc\'elll, hc para separar as c.luas vo
gaes em ordem a n;io fazerem diphthongo, e mos
trar que o i he longo c agudo; muito melhor fazião 
isto nossos antigos dobrando o i, e cscrcvcudo Caiir, 
Saii1·; c nós ainda melhor, accenluando o mesmo i 
deste modo: Cair, Sair; c tiraudo o acccnto, quan
do faz (liphthongo no prescuh~ (lo indicativo c do 
subjuuctivo, como Caio, Caia, Saio, Saiu, etc 

Nu 
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Do mesmo modo os verbos Crtr, e Lêr, a que 
hoje se nccrescenta hum i ou y, na primeira pes
soa do presente indicativo e subjunctivo, pronun
ciando-se c escrevendo-se Creio, Leio, Creia, Leia, 
nem por isso se devem ter por irre!!ulares. Porque 
todas as vezes que o nosdo t grande fechado he se
guido de outra vogal, com que não faz diphthongo, 
costumamos nós, para evitar este, juntar-lhe hum i 
surdo na pronunciacão, ainda que se não escreva 
com Chéo, Chta, em lugar de Cheio, Cheia. 

Nesta mesma conta pois entrão tambem os 
verbos da primeira conjugação, que no infinito tem 
por figura ti v a radical hum e, como Afear, Enlear, 
Galantear, Recear, etc. os quaes todos ·nossos an
tigos escrevião sem i, deste modo: Cdo, Lto, Aféo, 
Enléo, Galantéo, Recéo, e bem assim Orêa, Léa~ 
Enlée, Afée, Galantée, Recte, etc. O verbo Alumear, 
escrevendo-se assim uniformemente, como antiga
mente se escrevia, entra na mesma regra; escre
vendo-se porêm com i na fip-urativa deste modo: 
.Alumiar; faz Alumío, Alumzas, Alumía, etc. como 
ha exemplos em nossos Classicos. 

2. a Observação. 

l\'Ias ainda se podem diminuir consideravel
mente as anomalias com as advertencias seguin
tes. Primeiramente as Syncopes, e Apocopes, isto 
he, as contracções e mutilações de syllabas, que 
se fazem nos tempos e pessoas de alguns verbos, 
não se devem contar como irregularidades ; pos~o 
que o uso as não costume praticar nos outros ver .. 
bos. Porque estes mesmos cortes e syncopes secos
tumão fazer em outras palavras da oração; e nin
guem as tem por irregularidades, antes por figuras 
da dicção, para assim a fazer mais curta e elegante. 



PUILOSOPJIJC .... 2G'l 

Por exemplo: Dos iufiuitos Dizer, Fa:.er, Jn
::.er, 1i·a:::cr, ,.;eguudo as regras da formnç.lo r<'~u
Jnr, tlcvcriamos nós dirivar as Linguageus corulicio· 
n:ws com lhes nccre.:;ccntar ia. lh·~te lllodo: Di::cria, 
[la:::rria, .Ja:::eria, Tm:.cria. Do iufinito antigo Pot'r 
deveria dizer Pocria, Poesto. Se por syucoJH' pois 
cligo: Diria, Faria , Jaria , Traria, Pdr, Poria. 
Posto; isto n:io llcvc cou~Lituir irregularidade. 

Nc ... ta da~sc outra por conscqucncia 11111 gran
de numero d.c particípios, qul! dados como irregu
lares por nossos Grammalicos n:io s;'io sen:io huma!> 
contracçõcs ou abbrcviaturas dus pnrlicipios rc~u
brcs, como Ga~·to de Gastndt,, Ju11to de Jzmtado, f.Ja · 
!JO de Pagado, Escripto de Escrcvido, Tinto de Tiu
gido, c assim muitos outros, de que falaremos 
adiante. 

Da mesma sorte os verbos, que por acabarem 
em uz na terceira pessoa do prc~cule iudicati\'o, pa · 
rccem ag-ora irregulares, n;io osãoverd:uleiramcnte. 
Nossos Classicosdizi;'io: EJ!e Induze, Produze, Re
duze, Traduze, Luze, Llclu:::e. ~c o uso depois, para 
e\· i ta r o equivoco de:.tas tcrcl'iras pessoas com as 
segundas do impcrati,·o, fez a npocope do e, dizen
do: Indu::, Produ::, Reduz, Traduz, Lu::. Relu::, 
corno de Capacc, .Fclice, Vdoet:, fez Capuz, Feliz. 
fTcloz; c~ tas npocopes uão se devem reputar irre
gularidades. Ta h cz sue cede o mesmo, c pelas mes
mas rastics aos verbos Dizer, Fazer·, Jazer, Tra
zer, Querer, Valer, que faz<'m nas mesmas tercei
ras pessoas Di::, Fu::. Ja::, Tra::, aue1·, Val. Pelo 
menos em IIUSSOS antigos acha-se aucrc, Rt"qucre, 
c muitos ainda agora dizem Vale em lugar de Vnl. 

3." Obscrvaráo. 

l\las a regra de rcdncção, que mais dim inne as 
irregularidades dos nossos mcswos yerbos irrcgub

Nn • 
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res,. hc a de lhes dar, para a formação d·e seus tem
pos, não so dous formativos, como se dno aos ver
bos regulares, mas tres; quaes são o presente do· 
indicativo. o infinito impessoal, e o futuro imper
feito do subjunctivo. Sabirlos estes tres tempos, 
deJJes se forma regularmente a maior parte das Lin .. 
guagens irregulares; e por este methodo vem a 
desapparecer hum grande numero de anomalias ap .. 
parentes, e as verdadeiras se reduzem a mui poucas. 

Que nossos verbos irregulares, alem dos dous 
formativos que lhes são communs com os regula
res, tenhão hum terceiro, que lhes he proprio; pa_. 
rece inn.egavel. He p.rovavel, que muit~s d~stes 
verbos tivessem antigamente duas fórmas mfimtas, 
das quaes huma ficou no modo infinito, e outra pas-. 
sou a usar-se só nos futuros imperfeitos do subjunc
tivo, como ainda se vê no verbo substantivo Str, 
F<Jr, e no verbo Hir, Fôr. Pelo menos estes futuros 
imperfeitos são em nossos verbos regulares intei
ramente conformes aos infinitos pessoaes, e não 
tem outra dilferença mais do que usarem-se aquel-
1es so subjunctivamente, e estes infinitivamente. 

Se pois aquellas duas Linguagens são unifor
mes nos verbos regulares, e differentes nos irregu
lares, conservando comtudo no r. final o caracter· 
da fórma infinita; he necessario dizer; que estes 
verbos tinhão.antigamente dous infiuitos, dos quaes 
se fórmão regularmente suas Linguagens, e que 
seus futuros imperfeitos do subjunctivo não são 
tempos formados, mas antes formativos dos outros. 

Por exemplo: Estar faz no dito futuro Estiver; 
Dar, faz Der; P.ôr faz Puzer; Fazer, Trazer, Di
zer fazem Fizer, Trouxer, Disser; Ter , Haver, 
Saber, Caber, Querer fazem Tiver, Houver, Sou-
ber, 0Juber, Q.uizer; Vtr faz Vir; Vir faz Vier; 
C··Hir faz Fdr: e· assim outros, tomando ordina... 
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ri:Jmcntc hum e aberto agudo em lugnr <lo e (.,. 
chado, que ho n terminação regular dos infiuito~ 
ela 2! conjut;aç:io. 

Suppostos pois nos ,·crbos irregulares estes 
dons form:J.tivos, hum infinito, c outro o futuro do 
snbjunctivo; do primeiro se form:lo pela maior par
te regularmente os ft•mpos imperfeitos do indicati
vo, v. [!r. Estar, Estava, Estar·ia, Estarei; Dar, 
Dava, 'Daria, Darci, etc. c do segundo os tempos 
perfeitos elo mesmo modo, a saber, o presente per
feito, tirauclo ao futuro subjunctivo o r tina), ou a 
tcrmin:~ç:io ú se he precedida de ::, como Estiver 
Estive, Fi::ct· Fi:::; o prctcrito perfeito, accrescen
tanclo-lhc so hum a, como Estiver Estivera, Fizer 
Fi'::cra, e em fim o preteri lo imperfeito do subjunc
tivo, como Estiver Estivesse, .Fizer Fizesse. 

Pode-se dizer, que esta formação ficaria aiuda 
mais regular e conforme <L que seguem vulgarmente 
os Grarnmaticos Portuguezcs, se em lugar ele fazer 
tio futuro subjuuctivo hum formativo do preterito 
perfeito c dos mais tempos, se fizesse <Ís avéssas do 
j)reterito perfeito o formativo do futuro subjuncth·o
o dos mais tempos, deste modo: Estive, Estiver, 
EstiJ;cra, Estivesse; Fi::, l?i::er, Fizera, Fizesse, etc. 
Por<!m esta form:1Ção falha em todos os verbos irre
gulares, quo no proterito acabão em i ou oral, ou 
uasal, como Li, Vali, Vi, Fui, Vim; e h e menos 
conforme á analogia da formação dos verbos regu
lares. Comtudo quem a preferir <Í outra, tem a 
commodidade de achar mais perto, e na ordem 
mesma <la conjul-{ação, os formativos das Lin~ruã
gens dirivadas. Para me couformar mais ás iJeas 
recebidas, seguirei esta formação nos paradigmas
dos ''erbos irregulares, que adiante ir:lo. 

O terceiro formativo dos tempos nos \'erbo~ 
irregulares hc, como nos regulares, todo o prc-
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sente i'mperfeito do indicativo. De sua primeira 
11essoa do singular se fórma regularmente o mes
mo presente tio su bjuncti v o, como Estd Esté, Faço 
Faça; e da sua segunda do singular e plural se for
mão tam bem regularmente as mesmas do impera
tivo, como Dás Dá, Dais Dai, Póes Põe, Pondes 
~n~ . 

Mas para reduzir estas formações, quanto pos
siyel he, á analogia dos regulares, he preciso ob
servar tres couzas, que são a mudança da Termi
nação, a mudanca da Radical ~Figurativa, e a mu
dança da Penulti'ma,. que preGede imrnediatamente 
a: mesma figurativa: mudanças todas, que alteran
do o material dos vocabulos causão sua estranheza 
c irregularidade na conjugação. 

4: Obse1·vaçáo. 

Pelo que toca á mudança da 1'ermi1l.ação, esta 
na primeira pessoa de todos os presentes do ind i
cativo he hum o breve. Mas não o pode ser ja nos 
verbos mqnosyiJabos, onde devendo ser longo, co
mo o he em todas as palanas monosyllabas, que 
não são encliti,cas, deve ser necessariamente ou o d 
grande aberto, ou ô d grande fechado. Feita esta ob
servação, os nossos irregulares Estar, Dar, Ser, e o 
antigo V ar (v adere) formão regularmente a primei
ra pessoa· do presente indicativo, fazendo Estd, Dd, 
Sd, Vd, ou se escrevão assim, ou Estou, Dou, Sou, 
Vou, que he o mesmo; e dos primeiros dons se for
mão regularmente os p'resentes do subjunctivo Estê, 
Dt. Porêm Esteja. SPJ·a, Vá, serão irregulares, como 
o são tarnbem na primeira pessoa do presente indica
ti v o os verbos Haver, e Saber, que fazem Héi~ e Sêi. 

5.• Observação. 

M udão de Figurativa 1. o os verbos Arder, Fa-
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.:cr·, Ja::tr, .1/tdir, Ouvir, P1 tlir, CjliO ora trociTo o 
cl, c, v (•m ç, ou ss, como Arf·o, FtzfO, Jaço, IJJ~ço, 
Ouço, Prro, hem que «"m n ~t111s de nossos Cla~-
sicÔa se encontre 110 subjunclivo Eu mida, l!.'u pr
da, c Pie/c tu, ~ignal ele que antignmt>nlc ~c tlizia 
Ru mido, Eu]Jiclo. 2: Os verbos Di::cr,,Tm::er, 
Pcrdtr, que mud:io o::, e d em g, c c, como Digo, 
Trago, Perco. 3: Os verbos Ver, Pút·, Ter, f/aler, 
Vir, que fazem rrjo, Ponho, Tculw, Valho, Ve-
11ho, do Latim Vidco, Pouo, Teneu, Valeo, l'euio. 

ti. • Obscn;açiío. 

Quanto :t mudanca da Pcnultima, so em nos
sa 3." coujugação, c so' em algumas pessoas do pre
sente jndicalivo he, que muitos de nossos verbos 
antigamente regulares costumão ora mudar irre
gularmente ja o e em i, ja o o em v, ja o v em o, 
ja accresceutar hum i ao a ou c da penultima par::. 
fm~crcm diphthongo; as quacs mudanças passão 
comcquentemcnte ao presente suwjuuctivo, que 
se fórrua regularmente da primeira pessoa do pre
sente indicativo, c ao imperativo, que se fórma 
das segundas pessoas do mesmo. 

Os que tem e aules das radicacs figurativas 
y, p, r, t, c v mud:"io em i, como são: 

,\d\·erlir Advirto. De::mcntir Desmanto. 
Assentir Assinto. D,·spir Dispo. 
C:Ompclir Compito. D1stcutir Dissinto. 
Conferir Confiro. Enxcrir Enxiro. 
Consr~uir Consigo. t'nir .Firo. 
Consrntir l:onsinto. J."rcgir Frijo. 
l.)cfcrir Drfiro. .Mentir lfinto. 
0c:SCQ[ljtDtir Desconsioto. P•·eseulir Pr~intu 



Pa·oseguir 
Referir 
Repetir 
Rcscntir 
Segui.r 
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Prosigo. 
Refiro. 
Rt·pito. 
Resinto. 
. Sigo. 

Sentir 
Vestir 
Impedir 
Despedir 

SiuLo. 
Visto. 
lmpido. 
Despido • 

Estes dons nltimos Despedir, A Impedir as
sim fazião antigamente a primeira pessoa do pre
sente indicati.vo, e formavão consequentemente a 
do subjunctivo Despida, e Irnp1'da~ e não como 
agora Despeço Despeça, Impeço Impeça, o que 
Duarte Nunes de Leão (pag 40) nota justamente 
de. rusticidade. Pois estes verbos não são compos
tos de Peço (Peto), masdeimpido (lmpedio) .. Quan
to aos mais, achão-se em nossos Classicos exem
plos de Advirte, Compile, Consinte, Mento, Minte, 
Pers~gue, Prosigue, Sento, Sinte, Sintem, Senta, Sen
tas, Sigue, Sirve tu. 

Os que tem o antes das radicaes figurativas 
hr e rm; mudão-o em u, como Cobrir, Descobrir, 
Encobrir, Dormir, q u~ fazem Cubro, Descubro, 
Encubro, Durmo, e assim no subjunctivo Cubra, 
Descubra, Encubra, Durma. Nossos antigos pa
rece continuavão esta mudança nas mais pessoas 
do presente indicativo ... Pois que em Bernardes, 
Ferreira, Duarte Nunes, e outros, se acha Elle 
encubre, Cubr·e tu, Descubre tu, Encubre tu. 

Os que tem u antes das radicaes figurativas h, 
d, g, l, m, p, ss, e st, o mesmo~ he !1 radical; ~ mu
dãó-o em o na segunda e terceira pessoa do smgu
lar, e na terceira do plural do presente indicativo, 
e por consequenc.ia tambem na segunda p~ssoa si_n
gular do imperativo. Por esta causa Acudtr, Bullzr, 
Carpir, Construir, Consumir, Destruú·, Engulit·, 
Fugir., Sacudir, Subir, Sumir, Tussú·, se conjugiio 
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no presente imlicativo Tu acodes, Elle acodr, Elle:; 
acodem, c no impera ti v o Acode lu, c da mesma sorto 
todos os ou lros. 

Exccptua-sc Prcsumú·, que por inteiro hc re
gular. Os mais tambcm parece o cr:1o para com nos
sos antigos; pois nellcs se acha Elle acudc, Acude tu, 
Ellcs construem, Tu consmtus, Elle cousumc, Ellcs 
couslwlem, Ttt dcstrues, Elle clestruc, Dcstrue tu, 
Ellcfuge, Fugc tu, Sacuclc tu, Sube tu. 

Em fim accresccnlilo hum i ao a ou e da pcnul
tima, para fazerem diphthongo, os verbos Caber, c 
Requerer na primeira pessoa do presente indicativo 
Caibo, Requc1ro; c o verbo Saber a todas as pessoas 
tlo presente subjunctivo, como Saiba, Saibas, etc. 

Feitas estas observações, pouca difliculdade pó
de l1avcr nas conjugações dos verbos os mais irregu
lares de nossa Lingua, cujos paradigmas imos a pro
por, tomando nclles, como pontos fixos, os tres for
mativos b!fiuito, Presente, c Preterito Pc1jeito, c ar
ranjamlo debaixo dcllcs todas as Ling-uagens, que 
dos mesmos se formiio regularmente, c notando ao 
mesmo tempo com asterisco as que nesta mesma 
parte stío irre:;ularcs. 

Nestes verbos não entra o verbo su bstaul ivo 
Ser, nem seus trcs auxiliares Estar·, llaver, c 1h·, 
por ficarem ja conju gaclos por i ntciro nos paradigmas 
dos mesmos. Os q uc rcstão são: na 1: conjugaç:'io o 
verbo Dar somente, na 2: os verbos Caber ,~Dizer, 
Fazer, Jazer, Púr, Poder, Querer, Saber, Trazer, 
Valer, Ver; c na a." os verbos Ir, I' ir, Rir. Reser
vamos para os defectivos os Ycrbos l''r:dcr, Pra::r:r, 
c outro<;. 

no 
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Paradigmas ela Conjugação dos Verbos Irre
gulares. 

I. Conjugação em ar. 

\.:-IFJNI.TO. Dar, Dar-ia, Dar-ei. 

D-ou, D-ava, D-ê, D-ando, D-ado •. 

D-ás, Dá tu. 

Dá .• 
PaESEI.tTE. 

Damos. 

Dais, Dai vós. 

Dão. 

J.I&EFEITO. Dei, Der, Dera, Désse. 

li. Conjugação em er. 

J.SFlSlfO, Caber, Caber-ia, Caber-ei. 

Ca-ibo, " Cab-ia , Caib-a • • Cabendo , • Cabido. 

Cab-és, Cabe tu. 

Ca-be. 
PBISI:NTE. 

Cabemos. 

Cabeis, Cabei v.:ls. 

Cahern. 

JIAF.TEGITo. Coube, Couber, Cuuhcra, Couhes.;e. 

hrtXJTO. l)izer, Diria, Direi. 



l'BETEBITO. 

bFI:'\lTO. 

PRESE:'\TE. 

l'aETEalTO. 

hFI:'\lTO. 

l1BESE.HE. 

l'B.ttUlTO. 
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I.llgo, • Dizia, Diga ' Uizcnd1•, ' U1to. 

Uazcq, Dile IM. 

Viz 

Ditemos. 

Dizeis, llizca t• •· 

Vilem. 

Disse, Disser, Dissera, Dissrssr. 

Fazer, Faria, Farei. 

Fa~o. • Fazia, Fa~a, • Fazendo, • feito. 

Fazes, Faze tu. 

faz. 

Fazemos. 

J..àzcis, Fazci vós. 

Fazem. 

1-'iz, }'izer, Fizera, }'izesse. 

Jazer, Jazeria, Jazerei, Jazera, Jazesse. 
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Jazo,: Jazia, Jaza, Jazendo, Jazido; anti1. Ja~o, ele. 

Jazes, Jaze IM. 

Jaz. 

Jazemos. 

Jazeis, Jazei, antiq,. Jazcdcs, Jazcde ro1. 

Jazem. 

Ja.zi1 a11tr1. Jou,c, JoulCr1 etc. 
Oo .. 
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)SFJXJTO, 

PRITI!IllTO. 

IXFI:'i'ITO. 

PRl!SEENTE, 

PBl!TI!IliTO. 

ISFJNITO, 
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Pôt·, Pllria, Porei. antiq. Poêr, Poeria, Poerei. 

Ponho, • Punha, Ponha, Pondo, • Pôsto. 

Pões, Põe t11. 

Põe. 

Pomos. 

Pondes, Ponde vúi. 

Põe. 

Puz, Puzer, Puzcr-a, Puzesse. 

Poder, Poderia, ·Poderei. 

Posso, ,. Podia, Possa, + Podendo, + Podido. 

Podes. 

Póde. 

Podemos. 

Podeis. 

Podem. 

Pude, Puder, Pudera, Pudesse. 

Querer, Quereria, Quererei. 

Quero, Queria, .. Queira. Querendo, Querido. 

Queres, abbre11iado Qués, Quer, ou Quere tu. 

Quer, antiq. Quero. 

Queremos. 

Quereis, Querei vós. 

Querem. 



l 1RETEIIITO, 

ISPISirO. 

JlnESFSTE. 

I'R!TEBITO. 

ISFISJTO. 

11RESESTE. 

PaETF.RITo. 

lsFJSITO. 
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Quiz, QuiLcr, Quizrra, Quizcs~c. 

Sahrr, Sabl'ria, SaiJcri'J. 

Sei, • Sahi3, • Saiha, • Sahcntlo, • Sahitlo. 

Sahcs, Sahc t11. 

Sahr. 

Sahcmos. 

Sabcis, Sa!JI'i rú1. 

Sabem. 

Soube, Souhl'r, Souhl'ra, Soubesse. 

Trazer, abhr. Trazia, abbr. Trart.>i. 

Trago, • Trazia, Trag3, • Trazl'ndo, • Trazido. 

Tmzl's, Traze '"· 

Traz 

Traz«'mos. 

Trazcis, Trazci, 1:ús. 

Tr;~zcm 

Troux«', Trouxer, Trouxera, Trouxesse; antiq. Trou
w, etc. 

Yalcr, Yalcri.t, Valer<~, Yalcrci, Valesse. 
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PJlETERITO. 

INFI~ITO. 

PRESENTE. 

Pa.ETER.ITO. 

INFL"UTO. 

PRESENTE. 

ÜRAMMATICA 

Valho, • Valia, Valha, • Valt<ndo, • Valit.l~. 

Vales, Vale tu. 

vã1. 

Valemos. 

Valcis, Vaiei t'Ós. 

Valem. 

Vali, Vales, Valêra, Valemos, etc. 

Ver, Veria, Verei. 

Vejo, " Via, Veja, " Vendo, • Vislo. 

Vês, Vê tu. 

Vê_. 

Vemos. 

Vedes, Vede "!Js. 

Vem. 

Vi, Vir, 'Vira, Visse. 

111. Conjugação em z'r. 
Ir, Iria, Irei, Indo, Ido. 

Vou, " Ia, Vá, Vás, Vá, Vamos, Vades, Vão. 

Vás, • Vai tu. 

Vai. 

Vamos, ou Imos. 

Ides abbr. Is, • Ide lÓS abbr. I. • anti![. vais. 

Vão. 
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Patrtarro. l"ui, • Fur, Fura, Fosse. 

J~ri~UO. \"ir, Vina, \'irei, \'nulo, Vinol,, 

\'enlw, • Vinha, Venha. 

\'cn5, \'em tu. 

\'em. 
flRESE~TE. 

\'i mos. 

\'intles, \'inole rós. 

JlaETEIIITO. Yim, • Vier, Viera, Viesse. 

\'irste, \'cio, Viemos, Yiestcs, \'it•rão. 

hn~ITO. Rir, Riria, Rira, Rirei, Risse, Rindo, llidot. 

Rio, Ria, Hia, 

ltis, Ri '"· 

lli. 
l'Rrsrsn:. 

Rimos. 

ltidcs. lliole !'eis. 

Riem. 

l'uETERITO. Ui, Riste, etc. 

Ha 'erbos, que niao so são Irregular(':>, mas alêm 
'1isso defecti,·os, porque lhes faltfio ou tempos em 
sua coujugação, ou pessoas ('fil seus tempos. Alguns 
Prão defectivos para com os antigos, fJUC o u:lo s;io 
para m)s; como o rerho Ja:::cr, de <jlle se n:io aclaão 
f'\l'rnplos d«> nku mas pes-soas. como Ja:::cs 1 Ja:::ci. 
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Eu Jouve, Tu Jarcis em lugar de Jazerás, EllesJaráo 
em lugar de Jazerão, Tu Jaças, Ello Jaça, Nós Jaça
mos, Vós Jaçais. Outros erão para e1les irregulares, 
que o não são para nós: como os verbos Aráe'r, e 
JJforrer, que fazião no presente Eu Arço, Eu iJ.'Iou
·ro, e assim nos tempos de sua dirivação. 

Os verbos porêm Feder, e Prazer, com seus 
compostos, Aprazer, eDesaprazer, erão antigamen
te defectivos, e o são ainda agora. O primeiro carece 
das pessoas todas, em que depois da figurativa d se 
segue a ou o; porque não dizemos Fedo, Feda, etc. 
Os segundos não tem mais que as terceiras pessoas 
do presente e do preterito, e as das suas formações, 
como Praz, Apraz, Desapraz, Prouve, Aprouve, 
Desaprouve, Prouvet·a, Prouvesse, etc. 

§.v. 
Observações sobre o uso, e emprego dos Modos, e 

Tempos do Verbo na Oração. 

Do Irifinito Impessoal, e Pessoal. 

O modo infinito enuncia a coexistencia do attri
buto no sujeito abstracta e indeterminadamente,. e 
por isso não tem tempos. Esta coexistencia ou ho 
imperfeita e não acabada, como Amar; ou perfeita 
e acabada, como Ter Amado; ou principiada ua ten
ção, e futura na execução, como Havér de Amar. 
Porêm estes differeutes modos de conceber a exis
tencia não requerem hum tempo mais que ouho, e 
por isso são applicaveis a todos. Nestas orações: 
Quiz fazer, Quero fazer, Prometto jazer, Prometto 
ter feito á manhã, Hontem disse elle ter áe partir á ma
nhã; os infinitos são determinados a todos os letnpos 
pelos verbos do modo finito, cujos são. 
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A Lineua Porlugucza tem a siugulariJa,Jo de 
ter dous iufiuitos, lu1111 lmprssoal, como tod.ts as 
mais Liug·uns, c outro Pcssual, o que hc hum 
idiotismo !:>CU. 

Usa tio impessoal 1.• todas as vezes fJUC o 
sujeito da oraçiio regente hc o me~mo que o ,fa 
oração re~ida, d••sta sorte : Ru quuo fazer, Tu 
lJUÍzestc fazer, Ntfs quereremos fa::er. 1\:lo devia 
por lauto dizer Camt"ics : 

E folgads de veres a policia (I). 
Nem: 

N":io te espantes 
De a Baccho uos teus Hcinos t·ccebcres (2). 

Devia dizer Ver, Receber, porque os sujeitos 
•lestes verbos reg-icJ os s:io os me~mos que os de seus 
regentes Folqards, Espflnles. 

2! Todas as vcn·s que lhe basta exprimir a 
cocxistem~ia do atlributo em um sujeito qualquer 
sem o dl'terminar; c.. então emprega-o como subs
tantivo verbal, que he, para todos os officios, a que 
se prcst:io os mais nomes, serviudo-sc dellc j:t para 
stJjeito. ja para allrihuto da oraçiio, como: ille1ltir· 
hcfaltar :í verdade ;ja para o complemento objecti
vo de outro \'erbo, como: N:1o querer mentir; ja 
para compl('meuto de varias preposições, como: 
Em mentir ha peccado; Entre me11tir c n:1o mcnt1'r 
ha meio; Sem menti7· posso dizer; De meutir se pas
sa a jurar· falsú; Para mentir, etc. 

Usa do pcssball. 0 quaudo IJ.'>ujeito do verbo iu
finito hc di!lcrcutc do verbo fiuilo, que determina 

(I) J.uz. VIl. 72. 
(2) llJil!. VI. 15. 

Pp 
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a Linguagem infinita; ou póde haver equivocaçào 
sobro qual he o de quem se fala. ainda quesejao 
mesmo. Então esta Linguagem infinita para distinc
ção dos dous sujeitos toma dillerentes terminações 
pessoacs, com as quaes l'e tira o equivoco. Por 
exemplo: Jul_qo seres tu sabedor, Creio termos sido 
e!1.qanados. A haverem de chegar á manhã, está tu
tio p1·eparado. 

2." Quando a oração do infinito, ou corno su
jeito e attributo de outro verbo, ou como comple
mento de alguma preposição se toma em um senti
do não ja abstracto, mas pessoal v. gr. O louvares
me tu me causa novidade . .Pm·a me louvares com 
verdade, farei aquillo, de que me louvas. Os m:{os, 
com se louvarem, não deixão de o ser. Aqui, ainda 
que o sujeito de ambas as oraçõ_es parece ser o mes
mo, não o h e. O pessoal Louvarem-se era necessa
rio para exprimir o sujeito, que rcfiecte sobre si a 
acção, ou a recipróca com outro. 

Do Parlicipio Imperfeito .Llctivo .. 

Os particípios Porluguezes são huns adjc:>cti
vos indeclinaveis, assim chamados, porque do nome 
]larticipão a significação de huma qualidade, que 
modifica o agente da oração ; e do verbo o seu regi
me. Que sejão h uns vertlàrleiros adjectivos, se mos· 
tra pelas mesmas Linguagens Latinas, donde os 
houvemos; Sum amans (Estou amando) Amante me 
(Amando eu): e pela analyse da Linguagem Portu
gueza; pois Estou amando he o mesmo que Estou 
sendo amante, e Amando eu he o mesmo que Sen
do eu amante. 

A terminação em ndo semelhante á dos Gerun
dios Latinos impoz a nossos Grammaticos para os 
terem por tacs. Mas he rnai11 provavel, que estes 
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particípios activos <'m mio thc!>SPIIJ ~>ua on":>••m 
dos adjl'clivos 'Prha<·~ t'lll 1tlt! a ai~ uns dus •p~tu 
,Ja,:iu nos~os auli!.!'<,s E~c·riptorPs o IIIC"!IIIO reg-ÍIIIP 

elo \'Prbu, tlowlc Sl' di ri' :l\ ;iu, como /imante" /Jro., 
Temente a Dros. fnlliiiClllt a Dt r s, Annihal pa~
$llUlc, s uumlt s A!JlcS; tio <)li<' aiutla lt•mo., fi' lO'> cru 
alguns n0 1111'S l'urnpo~to..;. t'OIIIO Lll!Jfll'tcucllh, J1lal
là::cntc, ~.1hldi::cutc, Jlli sncautcwtt, etc. O CX~"Ill 

·pio, que para JHúva tli~to mesmo alll"!_ia a Uramma-
t ica tia Lill.!ll.l ( ·a~l clhaua. c com t>ll.a o A. do'i Ru
tlmuntos dt; Grnmmatica PorlUfJUC::a nc1>ta formula 
Isto 11áo obstante, n:iu faz ao caso, porque Isto 11ao 
h<• rP~imc tle obstante. 

Prcscutcmcntc hc certo, (jtJC estes adjc>ctivos 
,·crbacs n:'io s:lo particípios, ncru ainda quando Lcru 
dos \'crbos, donde na:.CCIII, o regime da proposic:•1o, 
como : Assistc11tc em . .. Bastante a . .. Cc-7-rcsprm
dc?Jtc, PcrtnJccnte, Semc/lwntc, Temente a .. . Pnr
ticipal!lc, Passanle de ... etc. Porque estas regen
l'Ías s:'io communs aos me:;mos adjectivos, que não 
s:1o \'t>rbacs, como llloraclor em .... Utila ... Chciu 
de ... fl''azio de ... c se dizemos Ama11tc, Temente u 
Dcos; não podemos dizer Amante as riquezas, Tt
mente os ]JC1'('1m;, como dizemos Amar as rique::m. 
Tcme1· os perigos. 

Nossa Liugua <'mprcga os participios impcr· 
feitos activos de dous modos, ou Conju!Jaudo-os, 011 

Co1~jwzctando-os. Conjuga·os so com hum dos tre.
,·erhos auxiliares, ou com o co11tinuativo Bstar, ou 
com o frcqn<:"ulativo Andar, ou com o iu(.hoalivo 
ir, como: Estou cscra·emlo, Ando cuic/rmdo, Vou 
com:alesccudo. 

Conjuncta-os fazendo os d<'pcndcr de outro 
\'t>rbo c ora~ão ou principal, ou subordiua1la, ou in
cidente a que sen·cm ou tlc modo, ou de circzmslall
âa, ou de condiçúo, ou do causa c ras:1o. 

Pp• 
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Servem de modo nestas frases : Zombando-se 
dizem as verdades, e 

A disciplina militar prestante 
Nãú se aprende, Senhor, na fantasia, 
Sonhando, imaginando, ou estudando, 
Se não vendo, tratando, e pelejando. (1) 

Onde se dizem as verdades e .A disciplina mi
litar prestante não se aprende, são a~ orações princi
paes, <Ís quaes estão subordinadas e servem de inci
dentes as orações dos participios Zmnhando, So
nhando, Imaginando, Estudando, Vendo, Tratando, 
e Pelejando. Neste caso o participio pode-se resol
ver e supprir com a preposição Com, e com o infini
to do mesmo verbo dizendo: Com zombar, Com so
nhar, Com imaginar, etc. 

Servem de circunstancia ordinariamente nos 
factos historicos, como neste de Jacyntho Freire 
(2) cc Passando D. João de Castro acaso pela J ubi
" taria, vendo estar peuduradas humas calças de 
"obra, parando o cavallo, perguntou de quem 
t' erão; e tornando-lhe o Official que as mandára fa
" zer D. AI v aro, filho do Governador da India; pe
n dio D. João huma tisoura, com que as cortou to
" das, dizendo para o Mestre: Dizei a esse rapaz 
"que compre armas." Neste caso podem-se resol
ver e supnrir pelos adverbios Como com o subjun
ctívo, ou 'Quando com o indicativo, deste modo: 
Como passasse, Como visse, e Como lhe tornasse o Of

.ficial, etc. ou Quando passava, etc. 
Servem de condiÇáo nesta frase de Vieira: No

breza e desunida náo pode ser; porque em sendo de
sunida, deixa de ser nobreza. Logo he vileza. Onde 

(f) Caro. Lus. X., 153. 
í2) Vida de D. João~ 
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umlo clrstmicla se pólio rc•solver c supprir pela~ 
condicionaes Se, Qurmclo, deste modo: Se ~~~de
.wuiclo, ou C.Jrwwlo lu dcsrmicla. 

~encm e111 fim de causa c rastro, como: Al
!JIWS lw, diz Ferreira, (I) 

...... que se fazPm afamados 

.lu/9amlo, o iutcrprctmulo tluramenle, 
Dos iunoccnlcs jac:cmlu culpados. 

Onde os particípios tanto valem, como se dis
~era : Porque jul!Júo, Porque interJJretáo, Porque 
(a:: em. 

· Estes particípios imperfeitos activos ás vezes 
se constrOC'Ul com n preposição em, como no exem
plo acima de Vieira, c uesle de Souza llist. Parte 
li., Lib. VI., Cap. 21 :Como o mumlo estima so o que 
rspa11ta; em faltando particularidades extraordina
rias, c fúra elo ccmzmum: do ordiuariu e do commum 
He11hum caso faz. Quaudo assim se constroem, va
lem tanto comu os particípios activos do pretcrito . 
. \ssim Emfaltamlo particularidacles he o mesmo que 
Teudo faltaclo particulariclades. O que ainda se va 
melhor nestes exemplos: Em morrenclo todos somos 
lums. Em me preparando lo9o te acompanho. 

De tudo o sobrcdiclo se segue, que estes parti
c1p10s, formando sempre frases subordinadas a ou
tras, devem por cousequencia referir-se ao sujeito 
da frase principal, quaudo mio são precediclos, ou 
t:eguitlos de outro nome. Assim em lodos os exem
plos acima não se expressa o sujeito clas orações in
cidentes; porque he o mesmo que o das orações 
principaes, que as determinão. Quando porêm os 
bUjcilos são diffcreutes, hc de uecessidacle pôr o seu 

{I) l'oem. I., 8. 
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a oraç.to do parlicipio, como: Condecendo todos 
quanto val o tempo. poucos ha que o não tlespcr
(licem. No p1·imeiro caso as orncões do particí
pio são de orJinario parciaes i;1cidentes; por
que fazem parte da oração total, modificando o 
seu attributo : no segundo são orações totaes, 
mas subordinadas á principal, que lhes precc
tie, ou se lhes s.egue. 

Isto pelo que pertence aos particípios im
Jlerfeitos activos, que exprimem huma existencia 
ou acção não acabada. Se porêm queremos ex
primir huma existencia ou acção ja coucJuida c 
acabada, usamos então do particípio composto 
do auxiliar Ter e do particípio perfeito activo 
do verbo adjectivo, como : Tendo amado, Ten
do entendido, Tendo applaudido; e se a acção 
he por fazer para o futuro. usamos do partiCÍ
pio composto dó auxiliar Haver com o infinito 
do verbo adjectivo, como: Havendo de amar, 
Havendo de ·entender, Havendo de applaud1:r; c 
de todos elles para todos os tempos, ou prete. 
rito, como : Hontem, tendo chegado o correio, 
partz"o .Antonio; e Havendo eu de partir tambem, 
chegou Pedro: ou presente, como : Hoje tendo 
chegado o Correio, etc. (como acima): ou futu
ro, como : A' manhá tendo tu chegado, partirei 
cu: e- havendo tu de partir, ficarei eu. 

Do Particípio Perfeito Activo. 

Os particípios perfeitos activos v. gr. Ama
do, Entendido, .Ã.pplaudido parlicipão, como os 
imperfeitos, do regime de seus verbos, e são 
tambem huns adjectivos indeclinaveis, que si-
2'nificando hum attributo e qualidade, modificão o agente do verbo auxiliar Ter, ou Ha·ver, com 
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quem sempre se conjng:1o, o tio qual trunra H' 

npart:io. 
Ellcs sito hnns venladeiros a,Jjectivos, bem 

que iauleclinavcis, scmPihautcs ao~ pari ;,·i pio,.; 
Latinos tlcpo<'lllcs, como: llm·tatus sum (Tenho 
t•xhortatlo) lltcllsus sum (Teuho medido). A sua 
mesma aualy~-c o ciPmo~tra; pois Tenho amadu 
hc o m<-·~mo que Tollw sidu mnaute. 

Estes particípios pPrfeitos nclivos ao priu· 
cipio er:io o mesmo fJliC os particípios perfeito'-' 
passivos; c dcclinaveis, como cllcs, por gene
ros c por nutm·ros. :\ossos Anti:;os usavão del
les com o auxiliar Trr, ou Haver, concordan
,Jo-os com o suu~tantivo, sobre filie cahia sua 
ncç:io. Esta era a prnl ica mais antiga, C] lia! iuda 
l'C vê das LPis das Partidas, que scrvírão de 
norma <is primeiras Leis de Porlu~Sal. Taes são: 
Aqucllas Lt•yes que habcmos feclws. (I) Ouandu 
todas estas cosas ovicre catadas. (2) La pcniten
cia que ha rcccbida.l3) .l\las ja nas mesmas Leis 
das }>arlidas se encoutra algum exemplo tio par
ticípio p«'rfcito actÍ\'O c indcclinavt•l, como este. 
E tal cot.fession, como la fJUe habia fecho prime
ramc11te cou cl lego, nrm vale. ( 4). 

~ossos antigos Cbssicos usa\'àO destes par
licipios com o vcrho Ter, jade huma, jade ou
tra fôrma; da passiva porem mais, e da activa 
menos, :\ proporção que mais se cheg-av:'io :í. 
origem: c pelo contrario da activa mais, c dn 
passiva menos, quanto mais dclla se apartav:1o. 
O uso cliplomatico, o curial parece foi o mais te
naz da flÍrma antiga. Na carta d'EIHci D. Jo:io 

(1) Turr. Ju1a. J.h·. 11. Tit. I. Lei 1. 

(2) 11Jrl. I. lil. lV. I.iv. 23 
(:.1} I.d .JG. 
( 4) l';ut. 1. lit IV. Lei 29 



290 GnAMMATicA 

111. em Jacyntho Freire (I) se diz: Como foráo 
(fala dos serviços de D. João dA Castro) os que 
até agora tendes feitos. E na carta da Rainha D. 
Catharina ibid. n. 96: Como pela muita honra, 
que nisso teudes ganhada. 

Mas o mesmo Jacyntho Freire ja pouco usa 
da fórma antiga, mui trivial em Barros, e Fr. 
Amador Arraes, e ja menos em Camões, Lobo, 
Lucena, e Sousa. Citarei so hum exemplo de 
Barros, e outro de Camões. Diz aquelle no Dial. 
do Louvor da L. P. (2) A qual obra será posta 
no catalogo das mercês, que este Reino delle-tem 
recebidas. E este : 

E porque, como vistes, tem passados 
Na viagem tão asperos perigos, 
Tanto!J climas, e Ceos experimentados: (3) 

O que tudo comprova, que os particípios 
perfeitos aclivos são huns verdadeiros adjectivos 
indeclinaveis, nascidos dos passivos declinaveis. 

Daqui veio ficarem ainda no uso presente 
de nossa Lingna muitos particípios passivos com 
significação àctiva, posto que intransitiva, e fa
lando-se de pessoas, taes como os seguintes. 

(t) Vida de D. João ediç. de Paris, Liv. IV. pag .. 95. 
(2) Edição de Lisboa pag. 237. 
(3) Lus. Cant. I. Est. 29. 
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P A R T I C I P I O S . 

I'ASSI\"OS. . \CTI\'OS 1:'-.lltA~SITI\ Ih. 

)'1L\.:'iDO-SE 111: COIJZ \~. t'.U.1.:'iDO·SI! DF. PI:~S01~. 

. \crctlitatlo, a, os, a); IJut• tem rretlito, (' rrputa~:io . 

Agratlcridu, a, O<, a-..; Qur• agratlrc•·. 

,\trc\ ir lu, a o~. ao, IJur• St· atr,.,,., 

\r ri >l.'oHhl, J, U<ii, él), IJuc ~r arn>ca. 

Arrufatlu. ... ., .. , .., ; IJut• sc arrufa. 

t:alatlv. il, U<i, a~; tJuc cah. 011 sahc calar. 

c~n~atlo. it, Ch, ··~; IJnc can~•t Oli outro,. 

Commetlido, a os. iiS; Que l••m commcdinu:ul•J. 

t.:onfiadv, a, os, itS; Que runllJ rlr• 5i. 

C ou hlocido, ... 0>, a!i; IJut• ronhecc. 

Considerado, "· Olt, d ... ; Que considrra aS COULH 

C:ostun1ado, d, ns, as; IJur t'OSluma. 

Crescido, a, O;, as; IJuc creSCI'U. 

Desconfiado, a, o~. as; l.}uc desconfia. 

Desenganado, a, os, a~; Que desengana o~ outro~. 

llcsesperado, a, os, as; Qui' desespera. 

Despachado. a, os, as; Que se despacha, despachamcnto. 

Determinado, a,' os, as: Qur se determina. 

IJissimulado, a, os, as; Quc dissimula. 

Encolhido, ••• 0), a~; c_Jul' tem cncolhimruto. 

Engra~ado, a, u~, as; c~uo.: ten1 gra~a. 
Qll 
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Entendido, a, os, as· 
' ' Que tem entender, e juizo, 

Esfortado, a, os, as; Que tem rsforço. 

Fingido, a, os, as; Que finge. 

Herdado, a, os, as; Que herdou, 

Lido, a, os, as; Que lê, 

Moderado, a, os, as; Que tem moderação, 

Occasionado, a, os, as; Que dá occasiüo. 

Occupado, a, os, as; Que se occupa. 

Ousado, a, os, as; Que tem ousadia. 

Parecido, a, os, as; Que tem semelhança com outro., 

Pausado, a, os, as; Que obra com pausa. 

Precatado, a, os, as; Que tem precaução. 

Presado, a, os, as; Que se presa. 

Presumido, a,_ os., as; Que presume de &i, 

Recatado, a, os, as; Que tem recato. 

Trabalhado, a, os, as; Que dá trabalho. 

Sabido, a, os, as; Que sabe muito. 

Sentido, a, os, as; Que sente muito qualquer injuria. 

Soffrido, a, os, as; Que tem soffrimento. 

Valido, a, os, as; Que tem valimento. 

Vigiado, a_, os, as; Que vigia. 

Quando estes, e outros participios passivos se 
juntão com o verbo Ter, então este deixa de ser 
auxiliar, e cassa á sua significação natural, e primi-
ti v a de ver o activo no sentido de Poss.uir: e entlo 
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t'lll voz Jo substantivo, em que so exercita a accão 
c.Jo pnrticipio aclivo, ir adiante dPste, pas::.a p~ra 
traz dcllc. Porque he couza lllui (lifferPntc dizer: 
Tmho cscr1jJ/o um 1mpd, 1i:ulwfcito lmuza carta. 
Terei coucluidu esta obra, do que Teuho hum zwpel 
cscripto, Teuhu uma carta feita, 'ft:rei esta obra 
concluida. 

Nas prime iras expressões o verho Ter h c au
xiliar, c os particípios silo acti\ os; uas SeC"undas o 
mesmo ,·crho hu adjt•ctivo acth o, ('os particípios 
são passivos; que por isso concortlão em gr>ncro 
c numero com os sub~tanli,·os, cpJC os prcccc.Jcm, 
c devem preceder para e\·itar o equivoco, que po
dia uascer da mesrua Ling-uagem, que antigamente 
era susceptível dos dous seutidos. O verbo 'l'ct· em 
seu preterito perfeito absoluto sempre he acti,•o, 
c nuuca auxiliar, como ja advertimos. 

Do Participio Perfeito Passit,o. 

Este lambem hc um particípio; porque par
ticipa do verbo a sua significação acl iva, ni\o ja 
exercitada pelo sujeito da ornç:io, como o particí
pio activo, mas recebida nellc, c pr•)duzida por ou
tro: c participa outro sim do non1c adjccli,·o a pro
priedade de modificar qualquer nome substautivo, 
concordando com cllc em gencro c numero; que 
por isso sempre he dcclina\'el, como: Amado, Ama
da, Amados, Amadas; Entendido, Entendida, En
tendidos, Entendidas; Applaudido, Applaudida, Ap
plaudidos, Applaudidas. 

Estes particípios tem lres usos om nossa Lin
gua; ou se tom:1o como participios passivos, c neslf.' 
caso sempre se cóujugão, c at:dão junctos com. os 
verbos substantivos Ser, ou Estar, como: Sou ama
do, Estou perdido: ou como adjecti\"os \'crba.cs, 
oppostos aos substantivo., para os modificarem, co-

Qq .. 
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mo: Hospede bem., ou mal a_qasalhado; Lugar po
voado; CampQs semeados , Terrenos pousios , etc. : 
ou como nomes substantivados por meio dos arti
gos, v. gr. Hum agasalhado gostoso, O povoado, O.ç 
semeados, Hum terreno, Os pousios, etc. 

No primeiro uso cumpre notar, que os parti
cipios passivos dos verbos intransitivos, chamados 
neutros, se accommodão melhor com o verbo Es
tar, do que com o verbo Ser; e os particípios pas
sivos dos verbos transitivos activos se dão melhor 
com este, do que com aquelle. Assim diremos: Ser 
amado , e Estar quédo; Ser morto (por matado) c 
Estar morto; Ser nascicf,o, e Estar vivo; Ser lem
brado, e Estar esqueâdo, etc. 

Os particípios de significação neutra, ou pu
ramente relativa, ajuntão-se muitas vezes elegan
temente, ainda em significação activa, com o ver• 
bo Ser melhor, do que com o auxiliar Haver. As
sim o usão nossos melhores Classicos, como Hei
tor Pinto : E por nâo gastar o tempo em recitar tJa
róes insignes, que forão carecidos da vista. (I) Ama
dor Arraes: Sobre que erão succedidos muitos in
sultos. (2) Sá àe Miranda: São vindas minhas cul
pas, e querellas (3) Vieira: Ainda não era vinda a 
hora dõ sol. (4) O mesmo: Porque não era ainda 
villdo o Esperado. (5) Souza: Era entrado o anno 
deduzentos e nove. (6) Somos chegados comaHis
t-oria aos annos do Senhor. (7) 

Nos quaes exemplos, e em infinitos outros, he 

(1) Dial. da Verd. Philos •. Cap. lU. 
(2) Dial. V. Cap. 12. 
(3) Canç_ão a Nossa Senhora. 
N·) Serm. Tom. 1. columna 277. 
(5) sérm. Tom. VI. pag. 221 co1. 1. 

(6) Historia de S. Dom. Pí!rt. I. Llv. I. Cap. 3 .• 
(7) Ibid. Part. J., J,iv. IY •. Cap. J·, 
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para notar, como os V<'rhoi>, parecendo do\ oz pa:,
si\ a, tem totlos sif.;nific:u;:'to activa, c tanto valem, 
co1no se, p:ira clla lllurl:ulos. se dissesse no primeiro 
ex em pio: Que tiulrlio carecido, ou Que carec(ráo; no 
scguurlo (.Jue tiuhúo succedido, ou succcd(ráo; no ter
ceiro: Tem r·iudo, ou rierúo, c as~>im nos mais, que 
!'r! scgui'IJJ. Pelo contrario muitos particípios do 
verbos pur:Hltculo relativos se lom:'lo por 110'-SOS 

AA cm sentido passivo, como: Os levitas, como cllc 
em, cri'wnlli rc~pondidos: Barros Dia!. H. pae-. 26!1. 
Sem que fossem t•istos, uem rcsi~t1dos: J. Fr! li. 11 
c 1-JU. A crucldacle ofa.:ia mais obcclccído: ibid. 93. 
Amlm·lio batalhados com D. Alvaro: ibid. 165. Cz
drulr tributada das Aldeas visiuhas: ibid. IV. 5. 

IJa muitos 'Nbos, que tem dous particípios 
passí,·os, hum iutciro c regular, c outro conlra
hido c Irregular: os quacs pomos aqui, assim por
que cumpre saberem-se, con1o para sobre ellc!-: 
raircm as obr,ervaçõcs, que se lhes seguir;lo. 

Acccitar 
Alfeiçoar 
Agradar 
Anncxar 
Apromptar 
Arrebatar 
Capti,•ar 
Cco-ar tt 
Descalf'ar 
1
., • 
•,ntrcgar 

Enxugar 
Excusar 

I. Conjugart1o em ar. 

Acccita(lo 
All'cicoadu 
Agra;ladu 
\uuexndo 

Aprornptado 
Arrebatado 
Captivado 
Cegado 
Descalçado 
Entregado 
Enxugarlo 
Excu:,ado 

Acceito 
Affccto. 
Grato. 
Annexo. 
Prompto. 
Hapto (1). 
Captivo. 
Cego. 
Dcscalco. 
Entrcg~e. 
Enxuto. 
Excuso. 

l llc tle Fr. ~(arco~ llt• f.ishoa. Camõl's. Sou1a, Sá r ~(l'nr-
,,.,, Fr~nri<co flarrt'lu, •·tt·. 
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Exceptuar 
Expressar 
Expulsar 
Fartar 
Gastar 
Ignorar 
Infestar 
Isentar 
Juntar 
Limpar 
Manifestar 
Matar 
Misturar 
Molestar 
Occultar 
Pagar 
Professar 
Quietar 
Salvar 
Se cear 
Segu.rar 
Sepultar. 
So1tar 
Sujeitar 
Suspeitar 
Vagar 

Absolver 
Absorver 
Accender 

GRAI\IMATIC.ol 

Exceptuado 
Expressado 
Expulsado 
Fartado 
Gastado 
Ignorado 
Jnfestado 
Isentado 
Juntado 
Limpado 
Manifestado 
Matado 
Misturado 
Molestado 
Occultado 
Pagado 
Professado 
Quietado 
Salvado 
Seccado 
Segurado 
Sepultado 
Soltado 
Sujeitado 
Suspeitado 
Vagado 

Excepto. 
Expre.sso. 
Expulso. 
Farto. 
Gasto. 
Ignoto. 
Infesto. 
Isento. 
Juncto. 
Limpo. 
Manifesto. 
Morto. 
Misto. 
Molesto. 
Occulto. 
Pago. 
Professo. 
Quieto (1). 
Salvo. 
Se eco. 
Seg·qro. 
Sepulto. 
Solto. 
Sujeito. 
Suspeito 
Vago. 

li. Co·njugaçáo em er. 

Absolvido Absolto (2). 
Absorvido Alisorto. 
Accendido Acceso. 

(1) Quietar, ou Aquietar na significação de Socegar·tem Quieto, 
e na de Parar tem Quedo do verbo ·antiquado Quedar. 

(2) He de Fr. ~larcos, Sá de 1\liranda, Lucena, Souza, c Vieira. 
Mas este lambem disse absoluto, 
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\ gr:ulcccr Agradecido Grato. 
Allt>ntler AttcmJido AI lento. 
Convencer Convencido Convi c to. 
Converter ( 'onvertido Couvcrso. 
Corromper Corrompido Corrupto. 
D<'fet:dcr Defendido Def<>SO (I). 
J~lt.'!!·cr Elt.•!!iclo Eleito. 
Euchea· Eucilido Cheio. 
Envolver .Envolvido Ell\·olto . 
Escre\ er Escrevido J~scripto. 
( 'on!cr ( 'ontido Conteudo. 
E~curecPr J~scurcciJo Escuro. 
Extender Ex tendido Exteuso. 
Incorrer Incorrido Incurso. 
1 nlcrrom per Interrompido Interrupto. 
l\lanler l\Jantido l\Ianteudo. 
1\lorrcr l\Iorrido l\Iorto. 
Nascer Nascido Nado. 
Perverter Pervertido Perverso. 
Prender Prendido Preso. 
Resolver Hcsolvido Resoluto. 
Reter Retido Releudo. 
H.ompcr Rompido H. o to. 
Suspender Suspendido Suspenso. 
Torcer Torcido Torto. 

111. ConJugarão em ir. 

Abrir Abrido Aberto. 

( 1) Todos estes particípios Drfrso, Diffu.so, Dit·ieo, Jnstructo, 
Opprtuo são de nossos melhores Classicos, Fernão Lopts, Barro~. 
D. Fr . .llarcos, Amador Arracs, Sá de ~liranda, Cami:"l<'s, ~marrlr~. 
F•·rreira. llcitllr l'into, <'te. 
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Abstrahir 
Affiigir 
Concluir 
Confundir 
Contrahir 
Cobrir 
Diffundir 
D'irigir 
Distinguir 
Dividir 
Erigir 
Exlíaurir 
Expellir 
Exprimir 
Extinguir 
Extràhir 
Frigir 
Imprimir 
Incluir 
Infundir 
Inserir 
Instruir 
Opprimir 
Possuir
Repri~nir 
Submerg:~r 
Suppr!m1r 
Surgir 
Tiugh· 

Abstrahido 
Affiigido 
ConcJuido 
ConfundiJo 
Contrahido 
Cobrido 
Diffundido 
Dirigido 
Distinguido 
Dividido 
Erigido 
Exhaurido 
Expellidõ 
Exprimido 
Extinguido 
Extrahido 
Frigido 
Imprimido 
Incluído 
Infundido 
Inserido 
Instruido 
Opprimido 
Possuído 
Reprimido 
Submergido 
Supprimido 
Surgido 
Tingido 

{1) Veja-se a nota da pag. antecedente. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
(4) lbid. 

Abstracto. 
Afllicto. 
Concluso. 
Confuso. 
Contracto. 
Coberto. 
Diffuso (I). 
Directo. 
Distincto. 
Diviso (2). 
Erecto. 
Exhausto. 
Expulso. 
Expresso. 
Ex ti neto. 
Extracto. 
Fricto. 
Impresso. 
Incluso. 
Infuso. 
Inserto. 
Instructo (3). 
Oppt·esso (4). 
Possesso. 
Represso. 
Submerso. 
Suppresso. 
Surto. 
Tincto. 
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Sobre o uso •lcstas duas sortes <lo particípios 
J>assivos n:lo se pódc estabelecer huma re~ra lixa 
o uuiversal. ~o sim se pódc dizer em geral, que 
os da primeira fórma regubr s:lo ordinariamente 
os verdadeiros particípios, ou activos c indeclina
vcis, coujuga<los com o auxiliar Ter; ou passivos 
e dcclina\'cis, conjugados com o verbo substantivo 
Ser. 

Os <la segunda fórma, pela maio•· parte con
trahidos <los primeiros, são mais uns adjcctivos 
vcrbaes do que particípios. Ellcs de ordinario in
dic:lo huma qualidade subsistente no sujeito, sem 
relaçiio alguma ao seu exercício, ou activo, ou pas
sivo, bem corno os mais adjectivos, que não s:\o 
vcrbaes. Esta a razão, porque se attribuem aos su
jeitos melhor com os verbos Ser ou Estar, do que 
com o verbo Ter, como: Sou accczto, Sou grato, 
Estou ]Jrompto, Estdu ajjlicto, etc. 

Isto ni'ío obstaute, alguns destes adjectivos ver
haes se usão em sentido activo junctos ao auxiliar 
Ter, como: Teulw eutrrguc, Tenho farto, Tenho es
cripto, Twho .'lasto, Tenho juncto, Tenho morto, 
Tenho pago, Tenho acceito: c outros em sentido 
passivo, como: Ter aberto, Coberto~ Expulso, E:~:
tincto, Eleito, Jllm·to, Preso, Roto, Solto, etc . 

. l\Iuitos destes particípios contractos não erão 
conhecidos de nossos antigos Escriptores, como 
Aj}licto, Acceito, Erecto, Gasto, Isento, Impresso, 
Pago, etc. c em lugar delles usavão dos reg-ulares 
Ajjligido, Accei!ado, Erigido, Gastado, Iseutado, 
Imprimido, Pagado, et<.. ~eja como for, estes par
ticípios passivos coujugados com o \'Crbo substan
tivo em todas suas Linguagens e de seus auxiliares, 
o coucordados em genero c numero com os sujeitos 
pacientes das mesmas, fazem a voz passiva dos ,·er
bos activo~, como: Se l'Ot:sos sen,iro~ ~i\o mal pP> 

H r 
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miados , hasta-vos saber que são hetn conhecidos. 
Veja-se atraz Cap. IV. Art.. lll. § 11. 

Do modo iudicativo, e de seus Tempos. 

Ja dissemos, que o c-aracter do modo indica
tivo, e de todas suas Linguagens por consequen
cia, he poderem estar na oração sos; e quando se 
ajuntão com outras, serem ellas sempre as princi
paes que determinão e subordinão as mais, que se 
lhes ajuntã:o. As subordinadas são as Linguagens do 
subjunctivo e as do infinito: deste, quando o sPjeito 
de ambos os verbos he o mesmo, como: Quero fa
zer, Queremos fazer; e daquelle; quando o sujeito 
he o mesmo, e quando he different"e, como: Duvido 
que eu possafazer, Duvido que faças; e entã:o Ji. 
gão-se ordinariamente pelo conjlmctivo Que. 

As Linguagens do indicativo tambem podem 
ser· determi uadas por outras, e J igadas pAla mesmat 
ou outra conjuncção, como: Dizem que Antonio 
chegou: Náo sei se isto he ~erdade. Porêm está su
bordinação he accidental, e so produzida pela con
juncção. Tirada esta, tornão a ficar na sua natureza 
de indicativas, e principaes, como: Anton~·o chegou: 
Isto he verdade. Não accontece o mesmo com as 
outras, que desligadas niio fazem sentido. 

Daqui se vê, que não he o conjunctivo Que, 
quem determina a Linguagem a ser ou subjunctiva, 
ou indicativa, como dizem muitos Grammaticos; 
ma~ sim a significação do verbo principal: e cumpre 
mUito á Grammatica saber, quando eUe deve levar o 
outro verbo ao indicativo, e quando ao subjunctivo .. 

A regrá pois he: que o verbo da oração subor
dinad~ deve estar no indicativo. toda~ a~:õ vezes que
o da' principal gffirmar com asseveração e certeza,. 
como affirmão os verbos de Jul9ar, Suspeitar., Di-
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::cr, Coutar, etc. que mais pcrt<'nc<'m :í-; faculdade<t 
do cuteudimcuto, que da voutade: c pelo contrario 
dove ir ao subjtu.ctivo, todas as \'czes que o da 
principal c <letermiuaut<' aflirmar com duvida e rc· 
ceio em razão do seu objecto ser conting-eute. E 
taes s:io os verbos de Ignorar. Duvidar, Temer, Rs
perar, ])esrjar, JJ!mulor, Pedir, Accmztccer, c outros 
semelhante:;, que mais pcrtcuccm ;( voulatle que ao 
entcmlilllcllto. Por<JUC todos i1fvolvcm em si alg-uma 
especic de incerteza, quanto a seu objccto futuro 

Por esta razão diremos: Sei que vem, Duvido 
que venha; Julgo que vir:\; Temo que 7lão venha; 
Dizem que veio, Di::cm que viéra; Gosto que vies
se, Tcwi que não v i esse : (~ uão ás a v essas Sei que 
venha, Duvido que vem; Julgo que vier, Temo que 
não vem; Dizem que viesse, ou que tivesse vindo; 
Gosto que viera, Temi que não viera. 

Esta mesma regra hc applicavcl a todas as 
conjuncçõcs, ou frases conjunclivas, em que entra 
o mesmo Que. Aquellas, que affirmão hum ohjcclo 
-certo, ou o suppõem, como: Visto que, Ja que, 
.Por que, Por quanto, Pelo que, Assim que, Eis que., 
Tanto que, Logo que, etc. requerem a Linguagem 
subordinada no indicativo. 

Pelo contrario aquellas, que suppüem duvida, 
c indic:io al!!"uma incerteza em seu objecto, como: 
Para que, Com tanto que~ Sem que, Arztes que, Cam 
que, .Ate' que, Por mais que, Como quer que, Vxalci 
que, Se por ventura, como se, etc. todas estas clc
mand:io na proposição subordinada a Linguagem 
subjunctiva. 

Aqucllas porêm, que são indifferentes, c que 
conforme o sentido de quem fala, s~1o susccplivci6 
ja de cerlcza, ja de duvida, como: De sorte que, 
De tal sorte, modo, ou maneira que, Ainda que, 
Bem que, Posto que, Se, Ou, ele.: estas podem-t-e 

Hr" 
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ajuntar, segundo as c.ircunstancias, ou com o modo 
indicativo, ou com osubjunctivo. O quetudo(tor
no a dizer) mostra, que não he a conjuncção CJ.ue, 
quem determina a proposiç~o subordmada a tomar 
hum ou outro modo; mas sim a aflirmaçfio, ou de
cisiva ou receosa, do verbo determinante, quer seja 
do indicativo, quer do subjunclivo mesmo, e do 
infinito. 

Por isso as frases interrogativas ou ne~alivas 
ainda dos verbos de Cuida·r, Dizer, etc. que"' costu
mão levar as subordinadas ao indicativo; quando 
exprimem alguma dtivid~-, levão-as então ao sub
junctivo, como: Cuidas tu que, quando Deos for
mou a Republica das abelhas, não quizesse ao mes
mo tempo com seu exemplo ensinar os Reis a go
vernarem os póvos com doçura, e os póvos a obede
cerem aos Rús com amor? Eu não me persuadia que 
as couzas sahissem tão mal. O mesmo passa com os 
demonstrativos conjunctivos CJ.ue, CJ.ual, Cujo, pre
cedidos de huma frase interrogativa, ou de outra 
qualquer, que indique duvida, desejo, condição, 
ou couza semelhante, como: Ha por ventura al
guem, que pela vista do universo não venha no co
nhecimento de seu auctor? No coraç_ão do homem 
não ha movimento algum bom , que não venha de 
Deos. 

Téqui temos visto as relações, que por ordem 
ás proposições subordinadas, tem o modo indica
tivo comsigo mesm9, e com o subjunctivo. Porêm 
ainda resta vê! a~ relações de correspondencia, que 
os tempos do Indicativo tem huns com outros, e es
tes com os do su bjunctivo para determinar~m mais 
huns do que outros. Pois nem todos podem deter
minar a todos, e os que determinam e são deter
minados seguem certas regras fundadas na natu
reza mesma de§tea tempos7 e que por isso forão 
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:Hloptadas pelo uso qunsi unhcrsal de todas na Lio
~ua~, como vamos a vt-r. 

REGRA I. 

Quanclo o primeiro verbo está no presente, ou 
no futuro do iudicati\"o, o segundo verbo póde ir 
x qualqut>r tempo do mesmo modo, tractando-sc 
de verdades contiugentPs; e traclnndo se do ver
tlades necessnrias, todos os tempos do primeiro 
verbo podem Je.,·ar o seguudo ao presente. 

Qu~u.clo porem o primeiro verbo está em qual
'luer elos preteritos ou imperfeitos ou perfeitos, o 
segundo não póde cleixar de ir lambem a outro 
preterito ou imperfeito, quando a couza não foi 
acabada, ou perfeito, quando o foi. O quP melhor 
se verá na seguinte 

TABOA L 

Da cm·1·espoudwci(l dos Tempos do Imlicatwo 
l'1llrc si. 

O presente , ~ . 
f t . a todo~ os tem- Dq;o ,. u uro rm- . 

perfeitos cor- pos ~as 'l'rdatles ~ D~ze. tu 
rtspondcm ronlln~l'nlts. / Dm·• 

Digo 

Que {a:ts, uu ten~ f'•to 
bem. 

Que fa:ias hl't:l. 
Que fi :tsl e bem. 
Que tinhas {tito , fi:rra • , 

ou trrias feito bem. 
Que farás bem, se ..• 
Que ttrás f~ito bem, quan
do.,. 

Todos o~ tem- ( presente nas 
pos correspon- verdades nc-

Tenho dirto 
Dize tu 
Dizia Que D~os ht Ju1tn. 

dl'm ao ee5sarias. Disse 
Tinha !lido 
Dirt·i 
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O condicional im- ~ prctcrito per-~ Diria ~ 
Jlerfeito cgrrespon- f~ito relati\'O. . ou Se podera. 
lie ao samples. Dassera 

aos mesmos . . 
. ~ . • . lQue {anal ou faztall Os preterltos ·lU amperaca- Dazaa b ' 

. ~ ., d n· em. 1mperae1 os los , quan o asse t b . - • . . ue :es e em. ~~ :::::;: ~c a~:~a::: Tmh~udaclo . 31uebe~inhas ou titJeras fci-

de r:. D" o m. pon m ou per.eatt s. asscra Q t . ., "t b 
quando 0 he. 1 ue enas aeJ o em, se ..• 

O d. · 1 ~aopreterito! n· l con aciOna fi .1 assera, d 
perfeito cor- p_er ea 0 ' ou ou Se P~ era. . 
responde samplest ou Teria dicto l ttvera podidG. 

compos o. 

REGRA 11. 

O tempo do primeiro verbo no indicativo hc 
<tuem determina ordinariamente, em que têmpo 
tleve estar o segundo verbo no subjunctivo. 

Deve-se pois dizer: He necessario que eu 
Ame, e não que Amasse. Era necessario que eu 
Amasse, e não que eu Ame, Foi necessario que eu 
Amasse ou Tivesse Amado, e não que Tenha Ama
do . .Amaria se eu Quizesse, e não se Quereria. Te
-ria Amado se eu Tivesse Querido, e não se eu Te
ria Querido. Será necessario que eu Ame ou Tenha 
Amado, e não que .Amar. Amarei se poder, e não 
se poderei ou possa. 

Mas quando o verbo da proposição principal 
está no presente ou no futuro do indicati-vo, o da 
proposição subordinada vai para o presente dosub
junctivo, se se exprimir hum pres~nte ou futuro; 
e para o preterito, se o que se quer exprimir he 
ja passado. E quando o verbo da proposição prin-
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t•ipnl est;\ em nlgum do3 prclcritos imperfeitos ou 
perfeitos, põe-se o scgu11do uo imperfeito do suh
junclivo, se o que com cllc se l'tucr exprimir, hc 
presente ou futuro; c no prelento perfeito, se o 
'Jue se quer exprimir hc passado c acabado. O 
•}liC tudo melhor Sl' verá na scguiute 

TA BOA 11. 

Da correspomlcncta elos TetntJOS elo lndicCltivu com 
os do Suldunctivo. 

U presente 
do indica
ti\O corres
l•ontfe ao 

Presente imperfeito, quan-l 
do a arção he 'indoura. E ta' h . s mo que rn1 a,, 

Presente preterato, quando E t' t h · d 
a acrão he acabada. : s ~mo que "! at nn o. 

Prele;ito imperfeito, quan- Estamo que t'ltw••. 

do passada, e não acabada. 

lo, quando a atf'ão Estimaria Qu . 

0.; preteri tos do 
indicativo cor
rc~pon<fcm ao 

Prelerito impcrfci-~ f..slimau !' 
he ,·indoura. • Estimára t '"""'· 

Estimei 

PreterilD perfeito, Estimaria Q 1. -"-"'~ l Eslimaval 

d h E . á ue 11't~-•t• t-.. ... " quan o c passa- stam ra 
da, e acabada. .E!timei 
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O futuro do in
dicativo corres
ponde ao 

Gn.Al\11\lATICA 

Presente c aos futuros! 
imperfeitos, quando a E 1• .. \Que venha&. 

- h ~ 1 - s 1mare1 S . acçao e .u ura, e nao e vtcre•. 
acabada. 

do a acção he futura, Estimarei I Se IVeres vm-
Futuro perfeito, quan- ( , . . 

e acabada. t do 

Do modo Subjunctivo, e seus Tempos. 

Do que acabamos de observar sobre a cor
r.espondeneia dos tempos do indicativo com os do 
subjunctivo, ja em parte se póde saber o uso, qnc 
destes se deve fazer na oraçã:o. Porêm ainda res
tão algumas observações sobre as Linguagens im
perativas, e sobre as dubitativas e condiciouaes 
aeste modo. 

As Linguagens verdadeiramente imperativas 
são so as segundas pessoas do tempo do indicativo 
assim chamado. Ninguem manda direct.amente se 
não a pessoas, com quem fala; e estas não são, 
nem podem ser outras se não as segundas. As Lin
guagens, com que os Grammaticos supprem a falta 
das outras pessoas do imperativo, pertencem ao 
presente do subjunctivo, e são por consequeneia. 
determinadas por outro verbo claro ou subenten
dido. Por exemplo: .Ame eu, .Amemos nós, .Ame 
~lle, .Amem elles he o mesmo que Praza a Deos, 
ou Faze com que Eu. Ame, com que Nós .Amemos; 
Quero., ou Mando, ou Exhorto, ou Permüto que 
Elle .Ame, que Elles .Amem, etc. 

As frases Dubitativas são ou conting·entes, ou 
possíveis e hypotheticas . .As primeiras nunca se ex
primem se não ou com se em lugar de se por ventu• 
ra, e com as Linguagens indicativas; ou com Que, 
e com as subjunctivas, como: Duvido se vem, ou 
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Uuc vmlw; Duvido se lu vindo, ou auc teuhu r:mdo; 
Duvido se veio, ou (Jue viesse: Duvido se era viudo, 
ou Que IÍL:csse vindo; Duviclo se ha dr r:i1·, ou 
Que haja de t•ir. 

As possivcis c hypothcticas nunca se podem 
exprimir t;cni'io com se, c com as Liuguag<'ns condi
cionacs em t·ia, assim chamadas, u:lo porque lc\'Cm 
se, quando delcrmirdio outras; mas porque as quu 
clJa:; dctcrllliu:'io, Jc, i'io sempre a dieta conjuncç:to; 
c so quando :-:"ío determinadas pelos "crbos de du,·i
rlar, hc que n ndmil tem, c mrnca (Jue, como: Duvi
do se virw, c r1:'io Qw· virt'a; Duvidei se teria vindo, 
c rulo Que. teria vim/o. 

As dubitativas, que levão com!>igo o aflccto de 
medo ou receio, sempre se exprimem com C!uc so, 
quando cu temo succcda lurma couza, que n:'io dese
jo, como: Temo que uzecast(guc; ou com Que acom
panhado de Não, quando cu temo não succcda hu
m a couza, que dezejo, como : Temo que me uáo pa
gue. 

As Cuudicíouaes tamhcm são ou couting·cntes, 
ou possi' eis so, c hypothcticas. Aquellas alfirmiio 
debaixo de h uma coudiç:'io factivcl, c estas affirm:lo 
debaixo de huma hJ pothesc, ou caso meramente 
possivel. As Linguagens determinantes das primei
ras para o prcscutc, c prcterito s:io as indicativa~ 
dos me·smos tempos, c as determinadas ou condi
cionacs lhes correspondem no mesmo modo e nos 
mesmos tempos: Sou, se es; Se eras, era eu tamhem; 
Se fui, foste, etc.: e para o futuro as determinantes 
são do presente, ou futuro indicativo, c as determi
nadas do futuro subjunctivo: Promctto-tc, se .fi::c
,.es; Farei o ']llC me pedes, se pude1·; Se ate'ti mauhtí. 
ll(to tiver tido cmhararo, por todo c~sr dia terl'ifát() 
o ']Ur Hlt' pedes. 
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Quanto ás condicionaes possíveis e hypotheti
cas, estas tem Linguagens appropriadas tanto para 
as proposições principaes e determinantes. como 
para .as subordinadas, que levão a condiçãa. Humas 
e outras se corre:;pondem sempre nos tempos. Se a 
primeira e principal he o preterito imperfeito con ... 
dicional do indicativo em ria, a subordinada he 
tambem o mesmo tempo elo subjunctivo em sse: Eu. 
te obsequiaria, Se tu me obsequiasses: e se a mesma 
principal he a Linguagem e-m ra do mesmo indica
tivo tomada como um preterito imperfeito, a sua su
bordinada correspondente he outra Linguagem em 
ra do mesmo indicativo tornada tambem.como pre
terito imperfeito: Se t·u me obsequiaras, eu te cor
respondera; ou a do suhjunctivo em sse: Se tu me 
obsequiasses, etc. 

Do mesmo modo nos preteritos perfeitos con
dicionaes se a principal he a Linguagem composta 
em ria, a sua subordinada h e a correspondente do 
subjuoctivo em sse; como: Eu te teria obsequiado, 
se. tu me tivesses obsequiado primeiro: e se a princi
pal he a Linguagem simples indicativa em ra, to
mada como preterito perfeito, a sua subordinada 
correspondente he outra Linguagem em rado mes
mo modo e do mesmo tempo; como: Eu .te obse
quiara, se tu me corresponderas. 

Daqui se vê. que a Lingua~em condicional em 
ra tanto imperfeita, como perfeita, he a mesma, e 
que se o sentido da frase he que a determina a to
mar-se ou como imperfeita, ou como perfeita. Nos. 
sos Classicos melhores e mais antigos, que .para hum 
e outro tempo gosta vão mais de empregar a f6rma 
em ra do que a em ria, usão a cada passo della para 
hum e outro tempo. Para o imperfeito João de .Bar· 
r os ; Se Catâo fora vivo, me parece se pP-jara de a pro-
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mmciar. ( 1) Sr: Arrstoteles fora uosso uatural, uáo fo
ra bttScarf.iuguagem emprestada. (2) E se lhe fale
cera algum termo socinto, fizera o que vr1nos em mur
tas JJartcs no prcst'lltc. ( 3) 

Para o perfeito: Este exercício se uós o usara
mosja tivera mos, etc. ( 4) E ]Jnrcce que ti \'era afm·
tww (de I'C'U appellido), se wío foratamhret'eosw 
q01·cnw. (;,) Alem tle n ucl fôra dPsn g-radcr ido, sr 
uáo acci I ;íra, etc. (ti) Era o /1 iJalcií'J liberal, e vale 
1'0SO, c sclll duvida fôra lwmqra11dc Prillcli;e, se con
servára o RciHCJ com as meSmas virtudrb·, com qur 
;;oube adqltlril-o. (7) 

A regra ele a Lin!!'uagem subordinada corres
ponder ~cmprc no lf'mpo á da principal ho geral, 
qunmlo se tracla. de acçtics passa~eiras. Porêm se so 
tracta de hum estado e qualidactc fixa c permanen
te, cntiio a Linguagem condicional do pretcrito 
perfeito demanda não ja este, mas o preterito im
perfeito do subjuncti,·o. Se eu rlisscssc: Este ho
mem náo teria .,;offriJo aquella afronta, se th esse si
do se11sivrl; a cxprcs:'ão uào seria cxacta, porque se 
tracta de hum a qunli<ladc d~ temperamento, esta
vcl. Deve-se dizer: Se fosse sensivel. Os que para 
ambas as proposi~<ics usiio da Linguagem em ra, li
nào·se dc~tc embaraço. 

Deste modo acabamos de dizer tudo o que ha
via de mais importante sobre a. primeira e a princi
pal parlc conjunctiva da. oraçito, qual he o verbo. 

( 1) Duros Dial. em (I)UI'Or da twua Ling•lfl Ediç. dr Lisboa 
1785 pag. 221. 

(2) lbid. pag. 22:2. 
(3) Barros ibid. 
(-') lbid. pag. 22~ e 230. 
(5) Jac~ntho Freire J'idn tft D. J, ii•J, rrltç. rll' I'Hi~ 17b9, 

pag. U. 
6) ld. ibirl. pag. 77. 

17 '"· il ill. t':'l~. \:\. 
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Resta tractar tlas outras duas, Propost~çáo c Con
Juncçáo, que são o objecto dos dons capitulos se-
guintes. · 

CAPITULO V. 

Da Preposiçáo. 

_p 'reposição be h uma parte conjunctiva da oraçilo, 
que posta entre duas palavras indica a relacilo de 
complemento, que a seguvda tem para a primeira. 
Assim nestas expressões: Venho do Porto, passo ~r 
Coirnbt·a, e vou para Lisboa ; as tres preposiç<"Ses de, 
por, e para, postas entre os verbos adjectivos, Ve
nho, Passo, e Vou, e os nomes Porto, Coimbra, e 
Lisboa, mostrão a relação de complementos, em 
que estes estão para aquelJes. 

O verbo lambem he h uma parte conjunctiva da 
oração. Porêm tem differenças essenciaes, que a 
distinguem da preposição. I. o Quanto aos termos 
que combínão e ajuntão. O verbo combina e ata en
tre si' os dous termos da preposição, sujeito e attri
buto: a preposição porêm conjunta soas palavras, 
que servem de complementos ou ao sujeito, ou ao 
att.ributo, on ao verbo da mesma oração. 2. o Quanto 
á especie de relação. A que o verbo põe entre o su
jeito e o predicado, he a relação de Identidade e co
existencia de hum com outro: e a que a preposição 
indica entre seus dous termos, .Antecedente e Conse 4 

quente, he a relação de Determinação, pela qual 
aqueJie determina este, ou he determinado por el
le. 3. 0 Quanto ao numero de ideas, que cada.hum 
exprime. O verbo, alêm da sua idea propria e prin
cipal da coexistencia dos dous termos, ajunta a esta 
umitas accessorjas, como são a do modo de enuncia
ção, a do tempo, a do numero, e pessoas, e ainda a 
de hum att.ributo, se he verbo adjectivo) que por 
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i~so he hlllll:J parte grande ua oração c niio partícu
la, huma parte Jccliml\·el c surnmamerJte variada 
c•m suas lNminnções para poder comprchf'Juler to
ela esta varictladc de ideas, c huma parte em fim, 
que pódc ser composta, c derivada de outras. 

A prcposi<::io por('m n:io indica scuiio huma 
unica idca, c esta ~..ral l' simplici!:sima, qual hc a 
rdaç:"'ío de cornph•mei.to, <'OI que hum objecto está 
11ara com outro; a qtwl rclac::lo hc hum mero aspe
cto, c huma' ista momenlanea, com que uosso c:::pi
rit? con!>!dera hurna idca em respeito a outra. Da
C)Ul vem 

1." Que o mecanismo ela Linguagem imitando 
com os vocabulos, quanto lhe he possível, a nature
za das idcas, não podia deixar de cscollwr parare
presentar esta relaç:"'ío simplicíssima se !J:io palavras 
curtas c monos) Babas, chamadas Particulas, como 
escolheu em todas as }.inguas. Por isso qualquer 
palavra polysylbba, que se queira introduzir na 
Grammalica, como preposição, se faz suspeita pela 
sua mesma exlcns:io. 

2.v Que toda a preposição sempre he huma 
pala:..-ra iudccliuavcl c invariavel, E>imples c nffo 
composta, primiti\·a c niio dirivacla. Porque a de
clinação, composição, c dirivação dos ,·ocabulos 
niio se faz seuão para concentrar em hum a palavra 
com sua idea priucip:d outras accessorias; o que 
não cabe na preposição, que, como vimos, exprime 
huma idea so, c essa simplicissima. 

3.0 Que exprimindo a preposição huma rcla
(tào, c toda a relação tendo necessariamente dous 
termos pelo meno~, ella requer por conscquencia 
fluas ideas para combinar, hum a Antecedente, c ou
f ra t'ousequente; c requer outrosi estar no meio del
las segundo a ordem da cónstrucçiio direita "Cana
lytica. Oigo: Srgumlo a ordem da coustrurráo dirá .. 
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ta e atlalytica, porque na invertida muitas vezes 
succede o contrario, ou por necessidade, quando os 
complementos das preposições são alguns dos de
monstrativos, ou puros, ou conjunctivos, como: 
D'isto se segue, D'o que se se_que: ou por elegancia, 
como: De Coimbra a Lisboa váo tantas legoas, 
quando a ordem seria : Tantas legoas váo de Coim
bra a Lisboa, ficando as prep osiç<1es de e a entre o 
verbo váo, e seus respectivos complementos. 

4. • Que, como a segunda idea sempre he com
plemento da primeira, segue-se, que esta he sem
pre incompleta. Ora huma idea póde ser incomple
ta de dous modos, ou por ser vaga e geral, e por 
consequencia susceptivel de determinação; ou por 
ser relativa, e de·mandar por consequencia hum ter
mo, que complete sua relação. Daqui duas espe
cies de complementos, huns Determinativos, e ou
tros Terminativos. Quando digo : O livro de Pedro; 
a preposição de com o nome Pedro he hum com ple
mento determinativo; por que determina, e restrin
ge a significação geral e vaga da palavra livro. Po
rêm se digo : O filho de Pedro; o mesmo com ple
mento ja he terminativo; porque serve de termo á 
f!ignificação relativa da palavra Filho, que o requer. 
As palavras de significação relativa tambem o são 
de huma significação vaga, mas não ás avéssas. 

Daqui se segue que a palavra, que serve de 
termo antecedente á preposição, devendo ter huma 
significação vaga e indeterminada, e não havendo 
outras desta natureza senão os nomes appellativos, 
e os adjectivos explicativos e restrictivos; estes so, 
e não outros, são os que podem ser antecedentes da 
preposição: bem entendido, que nesta conta entrão 
tambem os verbos adjectivos e os adverbios; por
que aquelles levão comsigo o adjectivo, e estes o 
s1.1bstantivo appellativo. 
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l'clo contrario não podem ser antecedentes da 
preposição nem os nomes proprios, nem os ndjccti· 
vos tlelerrninativos, menos quando s;lo partitivos. 
Porque o que ltt• determinado c determinativo, não 
he susceptível de novas determinações. I\las se não 
Jlodem ser antecedentes da prcposiç:io, podem ser 
consecptentes da me~ma. como lambem os nomes 
~ppcllati,·os, quando sun sig-nificação geral he mais 
restricta que a do antecedente. 

A preposição nunca póde ser nem antecedeu
te, nem consequenle do outra. Porque indica so hu
ma relaç;io eut~c duas ideas, c por si uão significa 
idea alg-uma; o que era preciso ou para poder ser 
determir:adn, ou para servir de termo e comple
mento a outra preposição. Quando pois se encon
tr;io duas preposições seguidas antes de hum mes
mo consequente, como: Perante o Juiz, Por de 
lra-::, Por dtantc, Por entre os perigos, Para comigo, 
Para com elle, a segunda nunca he complemento da 
primeira, mas ambas tem hum complemento com
mum, do qual exprimem duas relações ao mesmo 
tempo. 

E peJo coutrario hum signal CNlo de que h uma 
palavra n:\o he preposi~\o, hc quando a mesma he 
ou precedida, ou seguida de prcposiç:io :c taes são 
muitos nomes c adverbios contados tle nossosGram
maticos como preposições; que csléio tf'io longe de 
o ser, que antes servem ou de antecedentes~{ pre
posiç;1o, quo se lhes segue, ou de complementos á 
t}llO lhes precede, como logo veremos. 

Explicada assim a natureza da preposição, 
postos os principias, em que a mesma se funda, o 
deduzidas ·dcllcs as legitimas consequencias; pas· 
se mos ja a examinar I. • quat•s são as verdadeiras 
preposições Portuguezas, c quaes não: 2: como se 
pod(•m dassificar: :1." c t·omo as mesmas com seu!' 
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complementos se reduzem a hum a menor expressão 
pelos Adverbios em todas as Línguas, e pelos Casos 
naquellas, que os tem. O que fará a materia dos 
quatro artigos seguintes. 

ARTIGO I. 
Do numero das Preposzçóes Portuguezas. 

Nossos Grammaticos cqntão na Lingna Portu
gueza alé quarenta preposições, que pela sua or
dem alphabetica são as seguintes :A, Abaixo, A.'
cerca, Acima, Afora, Além, Ante, Antes, Apoz, 
A.'quem, A.rroda, Aoredor, Até, Atraz, Com, Uon
tra, Conforme, De, Debaixo, Decima, Defronte, 
Detraz, Dentro, Depois, Diante, Desde, Em, En
tre, Excepto, Juncto, Longe, Perto, Para, Per, Pe
rante, Por, Se,qundo, Sem, ~bb, e Sobre. A palavra 
Cerca, que João de Barros conta como preposição, 
e Fóra, Póz, Traz, de que tambem usão nossos Es
criptores, são as mesmas que A' cerca, Afora, Apoz, 
Atraz. 

De todas estas quarenta palavras so dezeseis 
são preposições sem duvida al~uma, a saber: A, An
te, Apoz, Ate~ Com, Contra, De, Desde, Em, Entre, 
Para, Per, Por,Sem, Sob, Sobre. As mais todas ou 
são nomes, ou adverbios, e como taes devem ser ti
radas da posse injusta, em que as puzerão nossos 
Grammaticos. 

São nomes substantivos servindo de comple
mentos ás preposições que os precedem, quer sepa
radas, quer incorporadas na rpesma palavra, as-se
guintes: Abaixo, De baixp, A cima, De cima,A'cu·
ca, Defront'e, A' roda, Ao redor: porque todas estas 
palavras se achiio empregadas pelos nossos Classi
cos, e no uso actual da Língua como substantivos 
sem proposição alguma ; e com ella ficão sendo o 
mesmo que erão sem differcnf~a alguma mais do que 
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11cr\ irclll tle complt•mcntos :í preposiç:lo, hem co· 
mo os mais nomes. Se fossem preposições, mal po
dião ser complementos d'ellas; porque huma prP
posiç;io nunca pócle ser complemento d'outra, cu
mo tleixámos dcmoustrado. 

~ão ndverbios ou exprcss(ics advcrbiaes as se
~uinles: Afm·a, Ah'm, A'quem, Atrn::, Couforme, 
Detra::, Dentro, Depois, J)iaute, f4:ccplo, Juucto, 
Longe, Perto, Segundo. lluma prova evidente disln 
he, que todas estas palavras,:\ exccpç:lo de Confor
me, Excrpto, Se!JW!do, se achão na oração ou prece
didas ou seguidas de preposição; c n maior parte 
dcllas precedidas c seguidas della ·ao mesmo tem
po. O que n:'io podia ser, se ellas mesmas fossem 
verdadeiras prPposiçõcs. Pois huma preposição 
uunca p6tle ser nem anleccdcntc, nem conscqucn
le de outra, como acima fica mostrado. 

Se as palavras Conforme c Segundo se achão 
sem preposição nem dantes nem depois, c-:.;cguidas 
immcdiatamentc de seus complcmcutos, como suc
,·cdc nas verdadeiras preposições, h c porque tendo 
huma significaç:'io relativa, como os adjcctivos Cou
forme, Conformes, Segundo, Seguuda, donde se diri
várão, era facil entender entre cllas c seus comple-
mentos a preposição a, a qual se expressa em seus 
primitivos, quando por ex. dizemos: Julgm· segundo, 
ou conforme ás Leis, qnc he o mesmo que Julgar sc
guúulo, ou conformemc1!leás Leis. Quanto á palavra 
Excepto, ella hc hum particípio passivo, coutrahido 
de Exccptuado: c quando dizemos EJ:cepto isto, hc 
o mesmo que Sendo isto e:r:cepluado. Em todo o caso 
huma palavra polysyllaba, dirivada, c ella mesma 
nome adjectivo adverbiado, como estas são, nunca 
podia ser prcposi.,ão pelal-i razõcH acima pon!lcr:t
dn:'. 

Da:' paJa, ra~ arima :-cu em dua~ porlPria ha' ~'r 
TI 
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c.luvida, se são ou não, verdadeiras preposições, que 
são Diante e Tmz. Nossos Classicos as em pregão 
algumas vezes como preposições, pondo-as entre 
hum antecedente e hum consequente absolutamen
te, sem as fazer preceder, nem seguir de outra pre· 
posição, como : Chegando diante ella, Traziáo dian
te si, P6stos ltuns, traz outros, Traz os Montes, etc. 

Mas as mais das vezes usão dellas como de ad
ver~i~s, ja fazendo-as <?omplen!ento~ de outras ~re
posiçoes, como : De dtante, Para dzante, Em dian
te, A traz, De traz, Para traz; ja fazendo-as ante
cedentes de outras, como: Diante de mim, Diante 
de outrem, Atraz da porta, Detr.az da porta, Por de
t'raz de mim ;ja em fim usando dellas como de puros 
adverbios: Rir por diante, Daqui em diante, Dei
xar atraz, Tornar atraz com a palavra etc. Deter
nliPado pois assim o numero de nossas preposições, 
passemos ja a examinar as funcções e propriedade 
de cadahuma dellas para as reduzir, se possivel for, 
a certas classes, e fixar por este modo seu emprego 
110 discurso. 

Quasi todos nossos Grammaticos, e Lexicogra
phos, dão por homonymas muitas das nossas prepo
sições, pertendendo· que huma mesma preposição 
exprima varias relações communs a outras, segun
do o uso assim o quiz. Que a preposição a por exem
plo 

Está em lugar de com nestas expressões : Es
tllr a mil modos atado : Dizer á bocca aberta: Pe
dir a altas vozes . 

. Em lugar de contra nestas : Foi-se~ elle : Lan
~ar barro á parede. 

Em lugar de de, quando digo: Querer á boa 
mente. 

Em lugar de em, como : Que arte á sua gue'"' 
ra, ~t sua paz achamos. 
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Em lugar de Jlflra, c ]JO.ra cum, coHJu: J'n·u 
a si c uáo para os outro.-;: Grawlcs quci:J.'fts a Dcos, 
c ao mwulo. 

Em lugar tle por, como: Uequcrer :í honra de 
Dcos: A' miuyoa de ferro rapav(w as hadms com 
pedras ayudas. 

E finalmente em lugar Jc 1.-obrr, eo111o: Tra
zer ás costas: Ptjr :Ís custa.~. \'•·j. o Diecionario 
tia Academia tlc Li!>boa. 

O mesmo sue cede colll a preposi<::'lo de, cp11• 
tlizem sP confunde. 

Ja com em, cotuo: De dia, De uoite, De uw
clrugada. 

Ja com para, como: Facil d•· d1gcrir, D{fli
cil t!e alcanrm·. 

Ja. com p01·, como: Fu!Ji de medo: Chorei de 
!JOSto. 

J a t•om com, v. 1;;r. Fez isto de proposito, c 
c.le má vontade, etc. 

A ser assim, licarião as preposições confuudi
das humas com outras, seu uso arhitrario c incerto, 
c frustrada a empresa de as reduzir a certas classns 
scgullllo suas propriedades. O uso porem não hc tão 
cego c <lcspotico, que não sigua em seus procedi
mentos alguma ra1.i'lo c ordem, que cumpre inda
gar, para nito fazer tia Grammatica h uma collceç:1o 
mera de obsen·açõcs desvairadas, devendo ser hum 
systcma razoado de analogias. Isto ho que pa:;sa· 
mos a mostrar com as observat(Ões seguintes. 

I . • Obscn:açáo. 

O primeiro destino .Ias preposições foi inclicar 
as relações entre os objcctos sensíveis por ordem ao 
lugar, que oecupão em hum espaço, ou ao movi
mento, que no mesmo fa~cm. l\las t'on1oas mesma~ 
relações, <}LH' ha entre os ohjectos :H'nsi,·ri~, podem 

TL .. 
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tambem haver entre as ideas abstractas, que, com() 
aquelles, são igualmente objectos de nossos pensa
mentos, c as idcas abstract.as o podem ser mais, ou 
menos; daqui vem, que huma m~sma preposição 
póde ter lugar em casos bem dissimilhantes, de sor
te que ás vezes as ultimas accepções apartão-se tan
to das primeiras, que perdendo-se de vista o fio dà 
analogia, pelo qual a preposição foi passando gra
dualmente de hum uso a outro, não será facil dar a 
razão da di.B'l;rença entre as suas primeiras accep
ções e as ultimas. Com tudo he certo, .que a ha. 

Quem por ex: póde duvidar, que nestas expres
sões : Vive'r á lei da natureza, Vestir á moda, TraJar 
:( Franceza, se não entenda por ellipse o adverbio 
Conformemente, para ser o antecedente proprio da 
preposição a? E se o he, ~orqu.e o não será tambem 
nesta : Fallar a torto, e a âireito ? Se falar conforme
mente a di,.-eito ainda se diz em bom Portuguez, por
que se não entenderá o mesmo adverbio, quando 
dizemos Falar a torto? Pois torto he igualmente 
complemento da preposição a, como o he a palavra 
direzto, e na mesma frase, e de baixo da mesma re
lação? 

Com tudo, não obstante assim o pedir a razão, 
ja fica mais dura a expressão, pondo-se-lhe claro o 
mesmo antecedente deste mooo: Falar conforme
mente a torto; e á vista disLo ja não parecem tão du
ras e escabrosas muitas outras expresslSes,. em que a 
analogia Jlede se entenda o mesmo adverbio, como: 
Fazer á boa mente, Tomar á peior parte, Ro.ubar 
mais a seu seguro, Morrer áfome, PeleJar a pé que
®, a cavallo, Passar tudo a ferro, fogo, e sangue; 
.Andar ás cegas; ás apalpadelas, ás avessas·; e nestas : 
A saber isto, não faria, etc. A ser assim, não quero, 
etc. expressões, em que nossos Grammaticos dizem 
estar a preposição a em Jogar da conjuncção se, fa .. 
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zí'ntlo as frases condicionacs. O que wlo poJ1a ser 
sf'm .perturbar todas as idcas, que temos de Gram
matica e de Logica. 

De tudo isto se segue que, h uma vez que o uso 
ele nossa Li1 gua adoptou a prcposiçiio a para expri
mir a rclaçíio <le 'l'rruw 1mra owle em t;cral, c ern 
particular o de couformidaclc entre dous objcctos, 
como os Latinos cmprcgavão a sua ad para os mes
mo fim, como: f"'it·crc ad similitudincm, uou ad ra
tioncm: todas as \'CZC'S que o complemculo dclla si
gnificar o modo c fórma de qualquer acç:lo, c uão ti
,·cr antecedente claro, este se deve su pprir pelos 
ath crbios SCfJimdo, Coufonne, ainda que, expressa
elos cllcs, f:u;ão mais exlranha a frase, por se usar 
clclln so cllipticamente. 

Em todas porêm se percebe o fio da analogia 
primitiva para não ser necessario co"nfundir humas 
preposições com outras. A relação geral exprimida 
pela preposição hc sempre a mesma. Os comple
mentos dclla são os que varião, c parecem mais ou 
menos duros, segundo se apartão ou chcgão mais 
:Í9u.cllcs, com que a preposição se juntou ao prin
ctpw. 

2." Obsenaçáo. 

A f;egunda observação he, que, sendo o ante
cedente de qualquer preposição sempre hum termo 
ou relativo, ou vago; no primeiro caso he preciso 
não confundir a relação particular do termo com a 
geral indicada pela prcposiçíio, antes fazer semprê 
clistincção de huma c outra. Sem esta distincção a 
mesma prcposiç:1o poderia parecer <lcstinada a si
gnificar diflcrcntes relações, c ainda oppostas. 

Estas frases :Dar alguma couza a alquem, Ti
rar a(quma couza a alguem; Dize1· bem de algucm, 
Dizer mal ele alguem, titzem hum sentido contrario. 
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Porém a contmdicção não está nas preposiçtíes a c 
ele, que constantemente exprimem, aquella hum 
termo a que se dirijc huma acção ou relação, e esta 
hum termo donde parte ou depende qualquer ac
ção, ou relação, ou que se olha como tal, para dellc 
como principio ou efficiente, ou determinante se 
enunciar qualquer couza. A contradicção está toda 
nas differentes ideas relativas dos dous anteceden
tes da preposição a, que são Dar e Tirm·, e entre os 
da preposição de, que são Dizer bem e Dizer mal. 

·QuandQ o antecedente da preposição a não tem 
huma significação relativa, que demande hum ter
mo para onde~eJle não póde ser o verdadeiro antece
dente da preposição. Necessariamente se lhe ha de 
então entender outro de fóra, que por cllipse se o c
culta. Taes são ordinariamente. 

}.
0 Por respeito, C)U Relativamente, nestas ex

pressc1es: Que arte (suppl. Respeito) á sua guerra, 
á sua paz achamos? Este rio ( suppl. Relativament~) 
a lugares tem quatorze e quinze braças de fundo : 
Que ao rico, a quem mais, todos acodem, (I) isto h e : 
Porque todos acodem ao rico á porfia ou competen
cia, quem mais acodirá ? 

2.° Conformemente, como:.Viver (conforme
mente) á Lei da natureza, á moda: Falar a proposi • 
to: Mandar á instancia do Povo. 

3. o Juncto, Proximo, ou Immediatamente, co
mo : Está a partir : Está a morrer: Correr ao longo 
do rio: Sentar-se á direita : Chegar;.( noite, a o pd1· do 
sol. 

4.0 Té, ou .Até nestas e semelhantes expres
sões: Comprar a tanto, a tres por cento : O arratel de 
uvas val a dez réis, isto he, Até dez reis, e não, Por· 
dez réis, como Argotc diz julgando que a preposi
ção a se põe em lugar de por. 

(1) Bcrnard, Lima. Çart, 16. 
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ã. • I rimdo (versus) uestas c scmclhautf'alo
cucücs: Ao Norte, Ao Su.l, .Ao Nascente, Ao Poen
te: 'Laurm· lmrm :t parede: llit·-sc a elle: A's avts
.o:as: A' direita, etc. 

6.
0 Seguindo-se, principalmente uas uistribui

çücs, ·como: /Jum a hum, Dous a dous, ele. ( t)To
&)as estas expressões são cllipticas; c porque soas
~im se us:1o, quanuo se supprcm, parecem cxtrn
nhas. 

No segundo caso, quando a preposição de não 
tem hum antecedente, ou relativo a hum termo 
Donde, ou vago, cuja significação ella haja deres
tringir com seu complemento; lambem ha ellipsc, 
a qual hc facil de supprir com algum nomo appella
tivo, correspondente ao complemento da preposi
dio, como por ex. he o appellativo Tempo ou Hot·a 
nestas expressões De dia, De noite, De madrugada; 
o appeJJativo Pot· causa, em estoutras: Fugio de me
,/o, Chorou de gosto, Fez isto de preposito, de má von
~atlc, l"encido da pai:t:áo; os appcllativos Palavra, 
JYome, Rc:,posta, Carta, Papel, nestas expressões 
Dizer de tuío, Responder de náo, Chamar de hypo
tTita, Esct·ever de pezames, Escrever ~ parabeus, 
11àzcr de galante: o appeJJativo Tençáo, ou Resoltt
ráo em todas as Linguagens compostas do verbo 
lfaver ou Ter c dos infinitos com a preposiç:1o de, 
como: Hei ou Tenho de fazer, etc. 

Nestas expressões bifeliz de mim! Pobre d' e l
/c! e outras similhantes ha huma ellipse do verbo 
Falo, que se deve entender antes da preposição ele, 
pondo o accento exclamativo logo depois da primei
ra palavra, deste modo: bifeliz f Falo de mim, Po
ln·e! ~Falo delle: a qual cllipsc outro sim se deve cn-

(I) Nossos Classiros diz<'m antes Jlum e """'' f)ouo e dout. 
t[llt' l/u111 a htun, IJows a dmu. 
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tender na expressão citada pelo A. da Grammatica 
ila Lingua Castelltana : O cão do ct·iado vet'o com o 
cão do amo, a qual (diz elle) por elegancia e pro
priedade da Lingua póde tomar-se em dous senti
dos, ou que os dous cães vierão junctos, ou que vic
rão junctos o amo e o criado. No primeiro sentido a 
preposição de he determinativa da significação vaga 
do nome Cão, e no segundo terminativa da signifi
cação relativa do verbo Falo, que se lhe entende 
deste modo: O cão. (falo) do criado, O cão (falo) 
do amo. 

Depois destas observações não será tão difficiJ, 
como parece, o reduzir cada preposição ao seu si
gnificado proprio e natur.al de huma relação geral, 
differente das que tem as outras prepDsições, posto 
que modificada diversamente pelas differentes ap
plicaç5es, que da mesma fazem os seus anteceden
tes e consequentes: e feita esta reducção particu
lar não será tambem difficil a geral de todas as pre
posiç5es a certas classes, como passamos a vêr no 
Artigo seguinte. 

ARTIGO IJ. 

Classificação das Preposições Portuguezas. 

Todas as preposiç5es se podem reduzir a duas 
class~s geraes segundo as rluas relaç<>es geraes, ~w 
os obJectos podem ter huns com outros, ou de Es
tado e Existencia, ou deAcçáo, e Movimento.Ambas 
estas relaç5es são locaes em sua origem. A primeira 
diz respeito ao lugar, onde alguma couza está ou 
existe. A segunda diz respeito aos lugares, Donde 
alguma couza vem, Poronde vai, e .Aonde vai: Por 
isso ás preposições da primeira relação geral darei o 
nome de PreposiÇões de Estado e Existe-ncia, e ás da 
segunda o de Preposição de Acçáo e lJfovimento. 
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PrepusifÓCs ele Estádo c Rxi:>tenna. 

As prcposit;ües desta classe t>xprimcm as n•A 
laçües dos objcctos por ordclll ao lugar onde exis
tem; ou absolutamcnto, ou lambem em re,;peito a 
outros ohjectos, que no mesmo se achão. PortJUC a 
itlea do lugar onde he geral c indeterminada, c pur 
isso susceptível de varias determinações particula
res, quaes sii.o as difiercntes Situações de hum ob
jecto a respeito de outro no mesmo lugar, c os 
Acompanhamentos, que com elJc concorrem , ou 
dcixão de concorrer. As situações podem-se con
siderar relativamente ou :(s superficies horizoutacs, 
ou :ís perpendiculares. Tudo são modificações do 
lugar onde, que as preposieões desta classe expri
mem do modo seguinte. • 

I. Da preposisâo Em relativa ao lugar Onde 
em geral. 

Todo o objecto sensível, que existe, existe em 
hum lugar. Esta relação de cxistencia! a mais geral 
.(>O r .or~dem ao lugar ond~, h e a q uc indica 1.10~sa pr~
poslçao em, ou se expnma c escreva assun, ou u 
com todos seus sons, ouso pela letra n' juncta com 
o artigo, como: n'u, n'a, n'os, n'as. Assim do es
paço do lugar dizemos: Estar na Cidade, Estar em 
o cmilpo. Do espaço do lugar era facil passar ao es
l)aço do tempo, do espaço do tempo a hum espaço 
ideal, c dizer: Estar no úwcnzo, Estar no verão, c 
dahi Estar em si, Estar em swjuizo; cjuncta com 
\'erbos de movimento significar o lugar, onde se vai 

Uu 
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estar, como: Passar em Africa, Sair em terra. En
trar em casa, Etltmr em si; c daqui por analogia 
Em observancia das ordens, Em castigo de meus pec
cados, Em continente, Em geral, Em extremo, etc. 

2.
0 Das preposiçón Sobre, Sob, e Entre, 'relati

t,as ás situacóes horizontaes no mesmo 
.. lugar Onde. 

Por ordem ás superficies horizontaes, qualquer 
objecto póde ter h uma situação ou Superior, ou In
ferior, ou Interior. A primeira situação local he in
dicada pela nossa preposição Sobre, ou se diga de 
hum lugar real, como: Estm· sobre a terra; ou vir
tual, como: Estar sobre si, Disputar sobre alguma 
couza; ou do espaço do tempo, Sobre a tarde, Sobre 
anoute; ou de couzas, como: Sobre queda couce, e 
daqui, Sobre fea, indiscreta; Sobre ignorante, pre
sumido. As expressões adverbiaes Em cima, De 
cima , Por cima , indicão a mesma situação tanto 
no sentido proprio, como no figurado. 

A Situação inferiar he indicada pela preposi
ção Sob, ou no sentido proprio, como : Estar sob 
o ceo, Sob os parallelos do tropico de cancro; ou no 
accommodaticio, cotno: Sob o governo de Tiberio; 
ou no figurado, Sob tua protecçáo, amparo, e favor. 
As expressões adverbiaes, A. baixo, De baixo, Por 
baixo, exprimem a mesma situação. 

Em fim a Situação interior he marcada pela 
preposição Entre, ou seja quanto ao lugar: Entre· 
~ ceo e a terra; ou quanto ao tem_po, Entre as dez e 
as onze; ou qpanto ás couzas, Entre falar e calar; 
Entre hem e mal; Entre agradecido e queixoso. A's 
vezes com esta preposição se juntão outras para 
mostrar ao mesmo tempo duas relações locaes do 
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mesmo comple1 Jnlo, como: l'ot· cutrr os pertyos; 
/)'entre as 9arras, etc. 

3.0 Das Prqwsiróes Ante, Após, c Contra, relatit•a."f 
ti situaráu l'crpewlt"cular un mesmo 

luyar Onde. 

Por ordem ~'s superficies perpendiculares ha 
tambem lrcs situa<;ões indicadas por outras tantas 
proposições. Em respeito a um objecto levantado 
ao alto pódc outro estar ou diante deJie, ou detraz 
dello, ou defronte tio mesmo; donde nascem as 
tres sil.uações, Antet·iOf·, Posterior, c :Fronteira. 

A primeira he indicada pela nossa preposição 
Ante, quando entre hum c outro objecto nada se 
mette, como: Apparcceo ante mim; c como o que 
está diante precede no lug·ar ao que c~t<( a traz, c hc 
primeiro na ordem da processão de marcha, daqui 
veio que esta mesma proposição exprime lambem 
huma relação de J>reccdeucja c aulcrioridadc do 
tempo a respeito c outra qnc se lhe spguc, como! 
Ante houtem, llforrer ante tempo, Antt todas as cou
::as, isto hc, Antes de hontem, Antes do tempo, An
tes de tudo. 

Esta prcposiç:\o se junta lambem com outra~ 
para de huma \'C:'. exprimir cluas relações locaes 
do mesmo complemento, como: Passar por ante 
mim, isto he, Por hum espaço diante de mim; Pa-
9ar d'ante mão, isto he, de ruiio anticipada. O ad
vcrbio Diante, de que alguns Classicos usão ainda 
como preposiç;\o, indica a mesma situação, como: 
Diante ruim, c Diante de mim. 

A pmúção Posterior, coutr~ria á /Interior, h c"' 
marcada pela prcposi1;ão Após, ou Pós por apherc."' 
:;e, quando se diz do lugar, como: Após a cru;:; hm 
a bandeira real, isto he, atraz 1l:t cntz; Após oCa
t·allciro na yantpa rni unindo n negro cuidado. (Post 

Uu ' 
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equitem sedetatra cura). J)aqui veio significar tain· 
bem est~ preposição a relação de anterioridade, 
quando se applica ao tempo, assim como Ante si
gnifica posterioridade, quando se diz do mesmo, 
como: Claro após chuva o sol, Pós noite o dia; isto 
he, Depois da chuva, Depois da noite. 

A mesma preposição torna a sua .significação 
]lropria e primitiva com os verbos de movimento, 
como: Correr após as lwnras, Ap6s a fortuna vem. 
à adversz'dade, isto he, Atraz das l10nras, Atraz da 
fortuna; que por isso este adverbio substitue ás 
vezes a preposição , e comb tal he ás vezes em
pregada pelos nossos Classicos, como: Traz elles 
vindo, .Postos huns traz outros. 

Finalmente a posição Fronteira de hum ob
jecto, contraposto a outro, defronte do qual está, 
ainda que não immediatam~nte, he indicada pela 
nossa preposição Contra, como: JTirado contra o 
nascente, Levantou os olhos contra o ceo. Asurara 
C 44. Assestar a artt'lharia contra a cidade. E como 
quem peleja tem sempre o inimigo defronte, foi 
facil da idea de contraposicão passar á de oppõsi
ção; e daqui a analogia destas, e outras expres. 
sões: Advogar contra o reo, Falar contra alguem. 
A formula adverbial Defron(e substitue esta pre
posição na sua primeira significação. 

4. 0 Das Preposiçóes Com e Sem relativas aos 
.Acompanhamentos no mesmo lugm·. 

Outra determinação- e circunstancia do lugar 
onde são os acompanhamentos do objecto situado, 
que compõem os ornatos e accessorios da scena, 
em que elle se acha, ou faz alguma acção. Para 
exprimir as relações do objecto principal com es
tes acompanhamentos , temos duas preposições; 
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lntml que i111lira a relação de compauhia, o coucur!)o 
dos mel>mos, c outra a cxclus:'io total Jos mPsmos. 

A primeira hc a prt•posição Com, que cxpri
BIC ou a uni<io c concurso muluo Je duas couzas 
Jlrincipaes, como: Portugal comllespanlw, Estou. 
com meus amigos; ou Jc huma principal c outra 
acccssoria, como he ja a causa com seu iustrumen
lo: ll!atar com a espada, Escrever com a penna; 
ja a substaucia com sPu modo: Estar com medo, 
'Ii·aLallwr com cuidado; ja de hum termo de com-
mun!caç:io com outro: Ganhar 11ome com os es
trangeiros, Caritativo co"ln os poL1·es, Cumprir com 
u oiJrigaçáo, etc. Para fazer esta communicaçi'ío 
comparativa, se costuma juntar com esta a preposi
ção Para, como: Para comigo, Para com os outros . 

.A segunda hc a preposição Sem, que exclue 
toda a umào, c concurso dos mesmos acompanha
mentos, como: Portugal sem Hespmzha, Estou sem 
a111igos, lllatar sem espada, Estar sem medo, Tra
ballzar sem cuidado, Gau/wr nome sem o procurar, 
Caritativo sem ter com quem. Neste ultimo exem
plo se vê, que a prcposiçi'ío sem n:io so exclue ideas, 
mas lambem orações inteiras, quando tem por com
plemeuto ou infit~itos ou orações subordinadas e 
:mbjunctivas, como: Sem quefaça duvida, etc. 

Todas estas nove preposições exprimem rela
~ões de esl ado c e.xistencia em algum lugar c situa
t;ão; c por isso lO(bs cllas se podem juntar, c se ac
commodão melhor com os verbos substantivos Se1· 
e Estar, c com todos os mais, que significão cxis
tcncia ou simples, ou qualificada, quaes são os ver
bos intransitivos. Assim podemos dizer: EStar em, 
Estar sobre, Estar sob, Estar entre, etc. I\ las não 
podemos igualmente dizer: Estar de, Estar a, Es
wr para, etc. se não por eJJipse, entendendo-se de 
ft'•ra algum antecedente proprio ás preposiçGcs, 
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que exprimem relações, não ja de estado c cxis
tencia, mas de acção e movimento, como são es
tas, e outras, que pertencem tt segunda classe. 

§. Il: 

SEGUNDA CLAssg 

Preposições de Acçáo e ... Movimento. 

Toda a acção he hum movimento ou real, ou 
virtual, e todo o movimento tem hum principio 
d'onde parte, hum meio por onde passa, e hum fim 
aonde, ou para onde se dirige. Estas são as rela
ções geraes das preposições activas, cujo primeiro 
destino tendo sido o de indicar o lugar donde co
meça qualquer movimento, o espaço por onde pas:
sa, e o termo aonde se encaminha; daqui por ana
logia do espaço local com o espaço do tempo pas
sarão a significar as mesmas relações por ordem 
ao tempo, em que huma couza começa, pelo qual 
continúa, e aonde termina. · 

Depois de considerar o tempo como hum es
paço anãlogo ao do lugar, não he para admirar, que 
o espirito humano passasse a considerar como huma 
especie de espaço abstracto qualquer pensamento, 
em que pudesse distinguir huma idea, da qual como 
de principio fosse discorrendo por outras interme
días para chegar a huma terceira, que se propoz. A 
mesma palavra Discurso suppõe huma especie de 
espaço Ideal, em qpe as ideas se succedem humas 
a outras. 

Daqui vem as differentes accepções, que hum a 
mesma preposição vai tomando, á medida que se 
applica a ideas mais, ou menos abstractas ; as q uaes 
com tudo se reduzem á mesma relação geral, que 
faz seu caracter; se ha cuidado em seguir passo e 
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pas~>o o tio (la analogia, pelo qual as que parecem 
mais desvairadas, andão ligadas com as primeiras 
t• fundamcntacs, como passamos a vêr. 

1." Das JWcposirúes De, Desde, e Por, pertencw. 
tes ao lugar D'ondc. 

Para o principio, d'onclc começa qualquer mo
"·imentu c acçiio, lemos trcs preposiç(ics, que são 
De, Desde, c Por, que tem a m<>sma força que as 
Latinas De, A, Ab, Pro, c Propter. 

l\las a primeira c s~gunda s;1o mais proprias 
para denotar hum principio physico, c a terceira 
hum principio moral; aquellas hum principio de 
origem, c esta hum principio como causa. 

A preposição De ou teni hum antecedente de 
significação relativa, ou de significação vaga. No 
}'rimciro caso exprime hum complemento Termi
nativo, indicando o termo de hum principio, d'on
(lc alguma couza ou vem, como: Venho de Lisboa; 
on provêm., como: J.Yasccr d'a terra; ou começa, 
t:omo: De hum cabo a outro; ou hc causada, corno: 
rcucido da dor, .J.1!orto de fome. 

No segunrlo caso exprime hum complemento 
Restrictiro, que ·limita a ~;ignificaç;1o vaga e geral 
tlc seu antGccdcute, ou pelo seu possuidor, c autor, 
eomo: Senhor d'o muudo, Pinturas de Vasco; ou 
JlCla sua ma leria, f7aso de ouro; ou pelo seu instru· 
mento, Ohras de máo; ou pelo seu modo, Falou d'cs
ta sorte; ou pelas suas q ualidadcs, Homem de itâ~ 
zo, etc. Todas as vezes que se encontrar esta prepo
sição com seu com plcmcnto sem antecedente, hn 
sempre huma expressão ou a.Jverbial, ou elliptica, 
a que se deve entender hum nome appellativo, quo 
lhe sirva de antecedente, corno atraz deixamos 
m.oslrndo. 

A preposição Desde accrcsccnta á relação do 
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principio, indicada pela preposição De, a idea de 
continuação no mesmo espaço com tcndcncia ao 
seu fim, que por isso anda juncta ordinariamente 
com a preposição Ate', e se diz propriamente so 
do espaço ou do lugar, ou do tempo, como: Desde 
Coimbra até Lisboa, Desd'a Pascoa ate' o S. João; 
e com a apocope do de dizemos Des hi até aqui, 
Des que nasci, etc. Para differenca desta preposi
ção á antecedente deve-se notar\ que não he o 
mesmo dizer : De então para cá tem chovido, o 
Desde então para cá tem chovido. Para se verificar 
a primeira preposição, basta ter chovido h uma so 
vez; para se verificar a segunda, he preciso, que 
a chuva fosse continuada. 

O mesmo principio D'onde be indicado pela 
preposição Por, que tem duas significações, huma 
em lugar de Por causa, da preposição Latina Prop
ter , ou esta causa seJa pbysica , como: Venádos. 
pol'os Romanos, ou moral, como: Obrá1· por t'n

teresse: outra, corno se dissesse Em lugar; que he 
tambem o siguificado da preposição Latina Pro, 
de que se usa nas trocas e substituições, como: 
Vender grzto por lebre. 

E como em juizo em lugar do r·eo se substitue 
o seu procurador e advogad-o, daqui as expressões 
Advo,qar por alguem, Pedir por alguem, Temer por si. 

A preposição Por não se deve confundir com 
Per, como vulgarmente se faz escrevendo Por etn 
lugar de Per, e Pel'o em lugar de Pol'o, como: 
Cortar por si em lugar de Cortar per si, e Pel'ô 
amor de Deos em lugar de Pol'o amor de Deos. 
Nossos Classicos, e Lucena principalmente, guar
dão exactarnente esta distincção no emprego, e or
thographia destas duas preposições: o que ja notou 
Duarte Nunes de Leão na sua Origem e Orthog!a
phia da Lingua Portugueza, pag. 288 Regra X. 
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t. • Da Pnposiçií.o Per ]Jertcnccntc ao lugar 
Per oude. 

Jll 

Para notar a relação do hum espaço,porondc 
alguem passa, o conscquentemeulP a de hum meio, 
pel'o qual alg-uma couza se faz. n;io ha se uão a pr~
posição Per. Ella signiticou primeiro o espaço do 
lugar, por oudc alguma couza se move, como: All· 
dur per moutes r vallcs, lrpel'ÇJ mar, Ir pcl'a terra. 
Daqui passou a significar o espaço do tempo, pcl'o 
qual alguma couza acconteceo, como: Pd'os amws 
do mundo quatro milnasccn Jesus Christo. Oaq ui por 
analog-ia passou a signiticar qualquer espaço ideal 
intcrmedio ~ Passar pel'os perigos, pel'a vergonha, 
Fa-:cr por 11ccessicladc, por hem, por mal; (usando 
como ora se usa de Por em lugar de Per.) 

E como hum espaço intermeuio tem grande se
melhança com o meio, instrumento~ ou modo, pel'o 
qual se consegue hum fim, daqui veio dizermos no 
!>entido proprio Traspassado pcl'a lanra, c no figura
do Couhecer pel'a raztw, Elevar-se pel' a intn'ga. 

3.' Da~· PreposiÇões A, Até, Para, pertencentes ao 
lugar Para onde. 

Finalmente o termo de hum movimenlo e ac
ç;io póde ser ou immediato e proximo, ou ultimo~ 
final. O primeiro he aquelle, em que se cxercitah!l" 
ma acção, ou a que passa, e se attribue sem outro~ 
termos intcrmedios: o segundo aquelle, n que por 
ultimo se dirigem todos os termos immcdiatos c me .. 
dia tos. Para exprimir o primeiro temos a preposição 
a, c para o segundo as preposições ate~ para. . 

A primeira acccpção da preposiçiio a h e a de si
gnificar humlu;ar, aonde se dirige immecliatamen.~ 

Xx 
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te qualqum·movimento sem tendia de parar nomes
mo- lugar, como: Vou a Lisboa: e não para Lr'sboa; 
Vou a Lisboa, e dalli para o Brasil. Do termo do lu
gar passou a significar o termo do espaço do tempo : 
.De Janeiro a Janeiro vlio doze meze.s. 

Pela grande analogia, que tem entre si. o tetmo 
de hutn movimento e o termo ~e hum a acçffo, quer 
seja corporàl, quer int~llectu·~I, a mesma preposi
ção a passoll a exprimir todaS as relações de termô, 
aonde, ou este seja o primeiro e immediáto de huma 
acção, chamado Objecto, como: Amo a Deos, ou o 
segundó e proximo, chamado de .Attribuiçáo, corno: 
Tenho amor a Deos, á virtude; ou termo de Direc
çáo, como: Pôr os olhos a todas as partes; ou de Re
lação e Respeito, como: Arte á suà guerra, á sua pa:= 
achamos; ou de Contzguidade, como : Correr ao lon
go do 1·io, Estar á direita, Chegar ao pdr do sol; ou de 
Tendencia e Proporção, como: .Ajustei a tanto, Val 
a dez reí"s; ou de Comparação, como : A qual mais 
sahio; ou em fim de Conformidade, como: Viver á 
moda, Fazer ~l boamente, Tomar a peior parte, Mor
rer á fome, Andar· a pé, a cavallo, Passar á espa· 
da, Obrar ás claras, ás escondidas, LI. ser assim, A di
zer a verdade, etc. Vej. acima Art. I. Ohscrv. J.a 
e 2.• 

A preposição até, ou simplesmente té, ajunta á 
rélação de termosiguificada pel'a preposição a, a de 
tendencia continuada para o mesmo, como: Vou até 
Coimbrá, e depois chegarei até- Litboa; Ale~andre.foi 
até á lttdia; Até á manhá, At,é o óutro dia ; He neces
satio pelejar até vencer; Levava àté mil ::,""óldadds; 
Lançar até cefn mil réis. 

Esta preposição parece adverbio em lugar de 
ainda n~tas e-semelhantes phrases : Até os mais vis 
homens ousaváo ludibriál·o; Fazendo particulares 
tràctados até dos dictos breves; As obras do victorioso 
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c favonúdu daforltmu, at.61m1'Cl cantar .'tiÚJ !JOSlu~us: 
porêm n:'io hc; mas sim a mesma prepüsição, tJU<· 
serve de remate c complemento a h urna serie total 
de indivíduos, cntc.rulcndo-se-lhe antes Todos, Tu
(lo, como : T'rxlos coutiuumlamcute. até os uwis vúwu
savíío, ele. Fa.:euclo pari i cuia r.es trwtaclos de tudo, a lé 
dos ditos hrcvcs; As olwus do ·vicl(I7'Íoso . .. slío yoslusas 
para tudo. até para cantar. 

Fiualmeut(;! a preposi~:'io para moslra Jium ter
mo 1ilia1, para oudc t>O ding-c qualtJUcr movimento 
ou accii:o, e t-cu1 a mesmo uitlereJIÇa Ja preposição a 
acima: que tinhão ('utrc os Latinos as duas preposi
çves ad, c in; por exemplo: S. Paulo em t:idafoi ao 
ceo ( adctclum ), e depois ele morto foi para o eco (inca!
lum). Porque Ir tf Cidade (ad urucm), c Ir para a Ci
dade (iu urbem) sJo couzas dill'crcijlcs. A priml\im 
exprime o termo daacção, a segunda o fim dn mos
ma. Daqui vem, <lue a mcswa relação uo fim, quo ol; 
Latinos (:'~primiii.o pelo seu udveruio ut, exprimi
mos n6s pela prC'posiçlío para, como: Vim para.tc 
rtr, para te cousular. 

E como o fim, a que se tende, leva comsigo a 
llirccçilo das faculdatleo úa alma e do corpo ao mes
mo oujecto, a qual os Latino::> nota\ ão com as .sua~:> 
preposiçüc::> Eryn,Adversus, 011 Vn·s1ts; u mesmadi
rccçilo he cxprimiJa pela nos"a prepo.sicào para, co
m~: Estar p~ra o 1lascente, Olhm· para' nlgucm, De 
num para mnn. 

B llaqui a idea de Temleucl(l c inclinaçao: o,~ 
corpos tendem para <J -centro; H(l ou.to par a wwe an
uos; Estou para partir; que oão quer diY.er o 1,nes.mo 
'luc Estou a pm·tir. A primeira expre1>são \ll.OHtr.;l 
teução, ll segunda proxi111idade. ». J.nesma j.(~a .ele 
dirccção traz comsigo .a de com p·a.mçào nes~a~ c.x
prcasõcs: Paro. tJrittcliJI·m~tr. náo o.f(::.wal; Pa.rCJ Cl 
1_uc mcrccia:]IOtl.f!> se lhe dm;c rom n preposic:,ocom: 

X X. 



334 GRAl\11\IATIC.~ 

Que he à cJ:eatura para com o Creador? Para comigo 
passa por tgnorante, etc. 

A R TI G O 111. .J 

Reducçáo das Preposiçôes com seus complementos 
em .1ldverbios. 

Adverbio não he outra couza mais do que huma 
'l'educçáo, on expressão abbreviada da preposição com 
seu complemento em huma so palavra indeclinavel. 
Chama-se adverbio, porque, bem como a preposição 
com seu complemento se ajunta a qualquer palavra 
de significação ou vaga ou relativa para a modificar 
restringindo-a ou completando-a; o mesmo faz o 
adverb10 com mais consisão e brevidáde. Quer eu 
diga pela preposição com seu complemento Obrar 
com prudencia; quer reduzindo a cauza a menor ex
pressão diga Obrar prudentemente: a significação va
ga do verbo obrar fica igualmente modificada e de~ 
terminada pelo adverbio, como pela preposição 
com seu complemento. 

O adverbio pois não modifica so os verbos, co
mo querem os Grammaticos, mas qualquer palavra 
susceptivel de determinação, quaes são tambem os 
appellativos, os adjectivos, e os mesmos adverbios, 
como se pôde vêr nestes exemplos: Jesus Christo ke 
verdadeiramente Deos, e ao mesmo tempo verdadei
ramente homem ; Hum homem bem fidalgo. Hião 
attonitos de vêr tornar tão cordeiro quem táoleáovie
ra. Souza Vida do Are. 111, 12. Nunca pareceo mais 
filho de tal pai. Jacyntho Freire, IV. 67. Logo im
mediatamente succedeo. A etymologia da palavra 
Adverbio, como quem diz Adjuncto ao verbO, não se 
deve entender do Verbo como huma das seis partes 
elementares da oração, mas de qualquer palavra ca .. 
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pnz de modiricaçilo; quç isto significa o nome La· 
tino Pàhwn. em toda sua extensão. 

Daqui se vi}, que o adverbio uilo constitue per 
f;Í huma espccic cliHerentc entre as partes elemen
tares do discurso; pois que se rc~olvc naturalmente 
nos dous elementos, ja contados nas mesmas partes, 
a saber: a Preposição c o .Nome, que llJC serve do 
complcm<'nto. Muitas palavras mesmo, que uossos 
Grammaticos contilo entre os advcrbios, levilo com
sigo as preposições claras para se não J?Odercm des· 
t:onhecer, como silo entre outras multas A' cerca, 
Abai:t·o, Dcbai.t·o, Acima, De cima, etc. ; c lodos os 
ad' crbios de Qualidade~ formados dos acljcctivos e 
terminatlos em mente, nllo erilo na baixa Latinida'de 
seuilo huns ablativos regidos da preposiçuo Cum, 
como: Justamente, Claramente. 

Para evitar uesta ma leria qualquer confusilo, 
faz-se preciso distinguir Adz:erbios propriamente di
ctos, Nomes Adverbiados, e Expressões ou Formula$ 
Adurhiacs. 

O Adz:erhio he huma redncçilo da preposiçuo 
com seu complemento em huma só palavra, c essa 
invariavcl, e sem outro uso na Lingua. Por exemplo 
o adverbio Aqui comprchende em si a preposição 
em, c o seu complemento he Este lugar; como se dis· 
sessemos: Neste lugar. llc huma pal:1vr::i indeclina
vcl c invnriavel em gcnero e numero, e alem disto 
não tem outro emprego em nossa Lingua afora este. 
O mesmo, que se observa neste adverbio, se acha 
tamhem em os mais, que o são verdadeiramente. 

Os .1Vomes adverhiados lambem são reduccõcs 
elo hum a preposiç:1o com seu complemento, c em 
hnma so palavra. Porêm esta palavra de sua naturc
'l.a he declinavcl, como uomc que hc, c assim susce
ptível do outro emprego na enunciação do pensa
m<'nlo. Por exemplo o nome Certo varín de termina~ 
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ções genericas, como Certo, Certa; varia de fcrmi
naçõcs numeraes, como Certos, Certas. Massuater
minação masculina c neutra do singular he adver· 
biada e empregada como adverbio em lugar de Cer
tamente 11estas c semelhantes expressões : Certo se'i, 
Certo que isto hemalfeito ealêrn deste uso tem tam
bem o de significar h uma idea accessoria de ouLt·a, 
corno tem todos os adjeclivos. 

E:tpressóes ou Formulas Adverhiaes em fim são 
as que, contendo o complemento com a sua preposi
ção expressa quer incorporada no mesmo, quer se
parada (o que não succede nem rios adverbios, nem 
nos N pmes adverbiados); o mesmo complemento he 
elliptico, isto he, falto de alguma palavra, que se lhe 
entende, ou por ser elle mesmo hum adverbio, ou 
hum adjectiyo sem o seu .substantivo expresso. 
Taes são .as expressões D'aqui, D'alli, D'aquem, 
D' alem, eq uivalente.s a estas: D' este lugar, D'aquel
le lugar, Da parte de cá, Da parte de lá; e bem assim 
estoutras: A'lerta, .A.'s avessas, A's dz"reitas, .A's cla
ras,A's escondidas, etc. na primeira das quaes se en
tendeorelha(arrecta aure), e nas segundas seguintes 
o substantivo.Partes, como A's avessas partes, etc. 

Por falta desta distincção nascida mesmo da lla
tureza adverbial, que requer necessariamente hu
mareducção õu na preposição, ou no complemento, 
confundírão tudo nossos Gramrnaticos. Esquecen.: 
do-se. ainda das mesmas .definições, que dão do ad
verbio, que dizem ser huma voz indeclinave), mct
tem nesta conta expressões, que nada tem de advcr
biaes ;. porque são huns meros complementos com 
suas preposições, que não h.a mais razão para pôr ua 
classe dos adverbios do que, qualquer outro·subs
tantivo com a :sua preposição juncta; o que seria hu· 
ma estranha confusão. Taes são : Sem duvida, De 
nennumasm1e_, Porque,Porque ra.'dío,Domcsmo mo-
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du, .Ya t•trcladc, r outras, qtlc Argote, P l...oLato con· 
t.~o como adverbios. Feitas assim as devidas ad\·cr
tcncias. passemos ja a dar listas mais P~actas dos nos
sos .rldt•crbios, dos .Nomes adverhiados, e das E.xprts
súts ou For'm!llm ..-Mt·trbitus com suas analyscs cor
rcspontlPntcs. 

~· I. 

Adl:trbws Porlu.'luezu . 

.Ja dissemo~, que :uh·crbio propriamente dicto 
he h uma pala\ raso, e essa iJ.declinavel, e destinada 
pelo uso para exprimir com mais brevidade huma 
preposi.-::io com seu complemento. Destes ad\'cr
bios h uns se achtto feitos; c tacs, quacs F:io, os recc
bc>mos do uso, como s:1o quasi todos os adverbios de 
Lu.qar, de Tempo, c de Qucmtidade: outros porêm 
formilo·~e segundo as regras da analogia; e taes são 
lJUasi lodcs os de .11/odu, e Qualidade. Em huns c ou
tros sempre se supprime a prcposiç:1o, que uos pri
meiros h e ordinariamente em, e nos segundos com, 
c rue por isso ~ão mui faceis de supprir. 

O .complemento so, he que he exprimido pélo 
adverbio, e nos de lugar, tempo, e qua 1tidade hc 
composto de duas idcas, huma geral, expressiva do 
lugar, tempo, c quantidade; e outra individual, in
dicada por algum dos Demonstrativos; mas ambas 
encolhidas é concentradas em hum pequeno voca
bulo. 

Assim por exctnplo no advcrbio de lugar Ond~, 
J •

0 ha. h uma cllipsc o:t prcposi.-:ão em; a qual, como 
se mio exprime, dá lugar a este mesmo adverbio S(· 

1J0der juntar com outras preposições; como: D'ou
lle, Por omú, Aondt, Para owle, o que accontecc em 
quasi todos os mais advcrhios desta classe. 2.0 O 
complemento indicado pelo advcrbio onde hc com-
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posto da idea geral de lugar, e da sua determinação 
particular, feita pelo demonstrativo conjunctivo 
Qual, Que; de sorte que esta pequena palavra, ana
lysada, e resolvida em seus elementos dá esta frase : 
Em o qual Lu,gar, ou Em que Lugar? O mesmo se 
p6de observar nos mais adverbios de lugar, de tem
po, e de quantidade, cujo catalogo com as suas ana
Iyses h e o seguinte. N elle entrão nã:o so os adverbios 
do uso, mas ainda os antigos; que ainda nã:o cahírão 
delle, e os antiquados, inteiramente ja desusados . 

.Adverbios de Lugar. 

Onde, (ú antiq.) 
Algures antig. 
Alhures antiq. 
Nenhures antig. 
Aqui, (qui antiq.) 
Ahi, (hi antiq.) 
Dahi, (Dhi antig.; Ende antiq.) 
Alli 
A quem 
Alem 
Cá 
Lá 
Acolá 
Arriba 
Cerca 
Dentro 
Fóra 
Diante 
Traz 
Longe 
Perto 

Em o qual lugar. Em que lugar! 
Em algum lugar. 
Em outro lugar; 
Em nenhum lugar. 
N'esle lugar. 
N'esse lugar. 
D'esse lugar ( Inde) 
N'aquclle lugar. 
D'esta parte, onde estamos 
Da outra parte contraria. 
N'este lugar {indeterminado). 
N'esse lugar (indeterminado). 
N' aquelle lugar (indeterminado). 
No lugar acima. 
Em torno, A respeito, Quasi. 
Em a pàrtc interior. 
Em a parte, exterior. 
Em a par.te anterior. 
Em a parte posterior. 
Em muita distancia. 
Em pouca distancia. 



Quando 
Sempre 
Nunca 
Então 
Agora 
Anule 
Antes 
Dt'pois 
li ontem 

llojl' 
l.ogo 
Ja 

p 11 I I. O ~ 0 l' 11 I t' A, a a :J 

..,.Jdvcrbws de Tempo. 

l\o tempo que, Em que h:mpo! 
l~m todo o tempo. 
Em nenhum tempo. 
N'aquclle tempo. 
N'estc tempo. 
Para o futuro. 
l~m o tempo antecedentll. 
l~m o tempo seguinte. 
Em o dia antecedente ao rm que 

estou. 
Em o dia presente. 
Em o mesmo instante. 
N'este instantP, 

Aind.1, {Inda ar1tig. ; En u11tiq.) 
Cedo 

Até esta ltora. 
Em pouco tempo. 
Depressa. Asinha autig. 

l"am 
Quam 
1\Jui 
1\lais 
Menos 
Assaz 
Apenas • 
Adur a11fiq. 
Quasi 
Cen·a 
Sl'quer 

Advcrbios de <lucmticladc. 

l~ru tanta quantidade. 
Eru quanta quantidad,.. 
Em muita quantidadl'. 
Em maior quanlidad~. 
Em menor quanlirladr. 
Em abastanc:a. 
Com escassez. 
Apenas. 
Com pouca dill'errtu:a l'ilf;j mcno5. 
'Pouco mais ou menos. 
Ao mcno~. 
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Adt•erbios de JJfodo, c Qualiáacle. 

Sim, (Si 0111iq.) 
Não 
Assim, (A~si a11tiq.) 
Como 
T:~hcz 
Qui~á, (a111ig. Quirái.~ 1111/iq.) 
Eis 

Aflirmalivameutr, 
Nrgath·amente, 
Em tal maneira. 
Em qual maneira. 
A caso, Por ,-entura. 
Tah·cz. 
Em presença, Á vista. 

A maior parte porêm dos adv~rbios de Qua
Uilaile forma-se dos adjectivos de huma so tenni
nação, e quando tem duas, da feminina, accrescen
tando-lhes a partícula mente, como: Prudentemente, 
Capa_zmente, Justamente, Irmámente; a qual par
ticula qualquer que seja sua origem, corresponde 
á terminação adverbial Latina ter, e val tanto co
mo curn, de sorte que Prudentemente he o mesmo 
que Com pruáencia, etc. 

A formação desta sorte de adverbios he tão 
regular que não soffre excepção alguma. Se a al
guns adjectivos senão póde ajuntar esta termina
ção adverbial, he, ou porque são determinativos, 
e como não podem ser antecedentes da preposi
ção, tauibem pela mesma rasão senão podem ad
verbiar: ou porque, tendo duas fórmas, huma an
tiga e outra mais moderua, a antiga, com exclusão 
desta, ficou na posse de se adverbiar. 

Assim ao mesmo tempo que Impune e lmpu4 

niáo são dous adjectivos da mesma origem e signi
ficação, adverbiamos o primeiro dizendo Impune
mente, e não o segundo. Do mesmo modo dando 
agora alguns terminação feminina ao adjectivo Com .. 
mum; como antigamente a não tinha, ficou a mascu
lina em sua posse, ao parecer, contra a regra, dizen
do-se melhor Commummente do que Commuamente. 

Quando se continuão muitos adverbios desta 
qualidade, soao ultimo adjectivo he, que se ajun-
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ta a partícula 111Clllc, cutendcuclo-~c a llll'~llla 110.., 

prPcc•dcntPS; que por isso, tPJHio rluas terauinaçc'Jps, 
tom:io sc•m prc a fcm i nina par a se I hcs poder tH'COIII· 

moda r, como: l"'crclmlcirrt c realmente; ,'-.'rgura ~~ 
livrcme11te; Forll' sabia e cml:;tanlemcnfc. 

A's vezes com tuclo a mesma partícula se ajunta 
a totlos os adjcctivos. quando se querem inl'ulcar 
mais as idcas, quc- expri me111, corno: Viramos 11estr 
wwulo' diz o .\po~tolo' so!Jriamente' zn'amntll' I' 

jllstameutr. 
§. JI . 

• \ Vlllf8 AclverhuuliJ:i. 

O scgumlo Jll()tlo cle re-.luzir a menor c:\pr.-s
:-.!'ío as preposi<:<ics com seus colllplemcntos he o 
aclvcrbiar os mc~mos IIOIIICS, ele sua natureza des: 
tiuados so a significar os objectos ou seus acccs
sorios c altributos, c u;1o as moJit1cações aceidcn
taes dos m<"smos. O modo de fazt!r isto h c primei~ 
ramcnte a ellipsc, pela C)llal se subentende a pre
posic:ão ao nome c1ue se quer adverbiar; c em Hf'· 

gundo lugar tomar o mesmo nome substant i\·a
mcntc, se elle he adjectivo, c na parto neutra, 
como costumaviio os Gregos, c Latiuos. 

A Lingua Porlugucza tem muitos destos no~ 
Jtws adverbiados peJo uso tauto substanti·.,ros, co
JUO adjectn·os. Taes s;1o, para exprimir as modifi
cações do Lugar, Alto, Bar:ru, Continuo, Jwzcto; 
Scgwulu, etc.: as elo Tempo, Ora, Suhito, Tarde; as 
<lc (J.uantidade, lJ{uito, illais, JJ[enos, Pouco, Tanto, 
Quanto; c as ele lJlotlo c Qualidade, Attento, Bas
tante, Barató, Cm·o, Ce1·to, Claro, Confurme, Bem, 
lJial, 111cllto1·, Peor, Justo, Rijo, Su, etc. como: J<à. 
lar alto, baii:o, rfjo, isto he, Em tom a/tu, hui~o, 
rUo; Comprar barato, caro, isto hc, Em JWf'ffl ba· 
r.ato, Cfll'o, c a~sim llO-l mais. 

) , .. 
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§. 111. 

Expressúes, e Formulas .Aàverbiaes. 

O terceiro 1\lOdo de reducção elas preposições 
com seus complementos se faz por meio das Ex
pressúes· Aàverbiaes. Chamão-sc assim as formulas 
abbreviadas das preposições com seus complemen
tos, não pela concentração de huma couza e outra 
em huma unica palavra, como succede no. adver·· 
bio; nem pela suppressão so da preposição, como 
accontece nos nomes adverbiados; mas sim pela 
suppressão e ellipse de huma parte do comple
mento total. 

Assim esta locução Com cegueira se reduz a 
menor expressão ou pelo adverbio Cegamente, ou 
pela frase adverbial A's cegas; que analysada e 
supprido o substantivo occulto, quer dizer: .As 
apalpaàcllas cegas. Ora o complemento de huma 
frase adverbial pôde ser elliptico, ou por ser elle 
mesmo hum adverbio, ou por ser hum adjectivo 
com o seu substantivo oceulto, ou pelo contrario 
o substantivo com 0 seu adjectivo sobentendido,. 

Do primeiro modo são frases adverbiaes todos 
os adverhios delugar, e detempo, quando se lhes 
ajunta huma ou mais preposições para os determi
nar; ao, que alguns Grammaticos chamão .Aàverbios 
Compostos, e Sobrecompostos, como: D'onáe, Por 
onde, .Aonde, Para onde, D'aqui, Desd'aqui, Atéqui, 
D' ali i, Desà! alli, .Atélli, Des hi, 4fóra, Defóra, Em
jóra, .A'cerca, D'antes, De traz, Por de traz, De ci
ma, Em cima, Por de cima, De baixo, .A baixo, Pot• 
baizo, A.ntehontem, Tr-azantehontem,.Adiante, Para 
diante, Em diante, e assim -outros muitos. 

Do segundo módo são frases, ou formulas ad
verbiaes as seguintes: Afim, Em .fim, De sorte, Por .. 
que, 4 torto e a direito, A.'s claras, A's escuras., De 
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u11prodso, JJc mnis a mais, Em conti71c,ltt, Em t:úo, 
Debalde, Por de mnis, sohrcmmuira, ou Sobre moclo, 
r infinitas outras que o uso ensina. 

ARTIGO IV. 

RedttrflÍO elas tJrtposr"rÍJes com seus Complemeu tos 
em Casos. 

Outro modo tlc advcrhiar, o reduzir <t menor 
·~xprcssiio as preposições (.~Om seus complementos 
he por meio dos Casos, ou terminações oblíquas elos 
nomes. Para melhor se perceber isto, hc preciso no
tar que trcs são· os modos, pelos quacs as Línguas 
podem exprimir, c exprimem de facto as relações, 
qnc a idca significada por hum nome pódo ter com 
outra: ou servindo.sc somente de Prcpusi'çóes, isto 
he, de partículas postas para este fim antes dos no
mes, quer separadas, quer junctas aos mesmos; ou 
tlc Prcposiçúes, isto hc, das mesmas partículas, ac
cresceutadas no fim, c unidas aos mesmos nomes, 
dando-lhes assim varias terminações, chamadas Ca
sos; ou de huma c outra couza ao mesmo tempo. 

As Linguas Hebraica, Syriaca, Chaldaica, c a 
Portugucza, Espanhola, Franccza, Italiana, c ainda 
a Jngleza, servcm-so para este fim so das Preposi
çr)es. Porêm a Lingua Vasconça (da qual usão os po
vos que habitão ao longo do golfo da Gasconha, as
sim da parte da Biscaia, como da França), e a Lin· 
gua dos povos do Perú na Amcrica Espanhola não 
cmprcgão- preposição alguma, c usão so das Pos
posiçóes, ou partículas terminativas, que ajuntão 
ao fim dos uomcs para os fazer complementos de 
varias relacões. 

Estas Línguas pois vem a ter effectivamente 
tantos casos, quantas são as encliticas finaes, quo 
:ulUJiltcm para denotar as relações gcracs; c todos 
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estes casos formados por este modo são mh·erbiaes, 
corno o são sempre os g·enitivos c dativos Latinos, 
que nunca lcvão preposição, e os mais casos tam
bem, quando a não levão. O Padre de Larramendi, 
Jesuita, que em 1729 deu á luz huma Grammatica 
Vasconç~, escripta em Espanhol do baixo do pom
poso titulo de El lrnposibele vencido, ou Arte de la 
Lúl,qua Bascon,qada, impressa em Sala manca, no 
Cap. IX. da 11. Parte, reconhece que estas termina
cões, a que elle chama Posposi'çôcs, semelhantes aós 
Â;ffixos Hebraicos, equivalem ás preposições, dizen
do: Que as palavras Bascas, -sendo compostas de duas 
distinctas,parecern simples so pela continuaçáo de hu
ma com outra. Portrn que se devem distinguir para a 
sua regencia, e para dar o correspondente ás prepo
siçóes do ~atim, e das outras Lin,quas. 

As Lmguas em fim, que empregão ao mesmo 
tempo as Posposiçóes, ou Casos, e as Preposições, 
são entre as antigas a Grega e a Latina, e entre as 
modernas a Armenia e a Alemã. Como o numero 
dos casos em estas Linguas nunca chega ao <las 
Linguas Vasconça e Peruviana, nem excede o de 
seis, virão-se obrigadas a recorrer tambem ás pre
posições para-exprimir muitas outras relações, gue 
mal se podião indicar so com seis casos das Lin ... 
guas Grega e Latina. 

Não di!icuto aqui a questão sobre as vantagens 
comparat~vas das Linguas, segundo ellas usão ou 
so de casos , ou so de preposições, ou de hum.a 
cousa c outra. O que he certo, hc, que a Lingua 
Portugueza e as mais do meio dia da Europa chc
gão por meio so das preposições a exp-rimir com 
fidelidade, e talve.l ainda com mais clareza c dis
tincção todas as relações indicadas pelos casos em 
outras Limruas. 

A unitá vantag·cm, (1ue tem os caso:s; he a do 
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ahbn•viart'lll mni., a expresl>:'Lo, ancttentlu f'tll hu· 
111a p:alana so a i1lca si~nifi<·atla por clla c a sua 
rclaçtio com outra, como fazem .os advcrbios .. A 
Lirl''Ua PortuguPza Jliio tem dccllllacçõcs, propna-o . . l 
mente lltclas, llt'lll ca..,os por cousequcncia, a ex· 
l'Cpc;:io dos prouomc:,~ primiti\ os, que st•ndo de hum 
uso coutinuo c repetido uo discurso; s<• dcllcs se 
usasse sempre com prcposiç«1cs, rclalhari~1o sobre 
maneira o discun;o, c impcdiriiio muito a marcha 
da orac:io e do seutitlo. 

'' • h ' \T Estes po1s tem casos, uus a asconçn. com as 
prepo!>ic;ões affixas 110 tilll, como: uzigu, tiyo, sigo, 
nóscu, t:úsco; outros ad\"crbiaes sem preposição nl-

, l . ' ~- ' ~- \ ' ~ '· guma, a ~alllla, cotuo: me, nus, te, vus, se, o, a, us, 
tls, lht, lhes; outros, que sewio usão scn:1o juucta
HH'llll.! com as prcposiçõf's atraz, como: 111im, ti, 
si; c outros em fim, que Joviio as proposições atraz 
e as posposiçCies adiante, :t Grega c Latiu a, como : 
t'omifJO, C.o1mlósco, Comtiyo, Comvósco, Comsi'go. 

A fóra estes nenhum outro nome Porluguoz 
tem casos. Porem, isto não obstante, no5sa Lingua. 
consegue o exprimir com toda a facilidmlo pela po
::;içiio dos nomes, pelo artip-o, c peJas preposições, 
todas as relações, quo os Latinos cxprimião pelos 
:-:eus beis cams, deste modo: a Relaçiío suhJcctiva 
do nominativo Lati110 pela posiç:1o do nome antes 
do \'Crbo, c pelo artigo que Jho ajunta, como: O rn
tendimc1lto, n t·asúo, e o conselho residem nos velhos: 
a. Relarúo de huma segunda pessoa com quem se 
fala, indicada pelo vocali\'·o Latino, hc exprimida. 
em nossa Lingua pela intcrjciç.ão ,·ocativa ó, ou 
clara ou enlcndiJa autos Jo nome, como: O' Ccos 
uw.:i-me; a Relação Restrictiva do gcnitivo Latino, 
pelo nome com a preposição ele atraz, como Vaso 
de oum: a Rdaráo Tenniuatil:a do dati'fo Latino, 
pelo nome com a pr<'posiç•io tt dantes, como: Ap-
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plicar-se <Ís Letras, Ser util •' Patria: a RelafÚO Qb
jectiva do accusativo Latino ou pela simples posi
çiio do nome logo depois do verbo activo : Amo as 
riquezas, Desejo as honras, ou com a preposicão a 
quando o nome he de pessoa, como : Amo a beos: 
a Relação em fim de Circunstancz'a exprimida pelo 
ablativo Latino, com o nome feito complemento 
de varias preposições, como: Vou com Antonio de 
Coimbra para Lisboa em companhia de outras pes
soas sem outro fi:tn mais do que divertü·-me. Mas 
disto tractaremos n6s a proposito no livro da Syn
taxe. Passemos ja á ultima parte elementar do dis
curso, que he a Conjuncfáo. 

CAPITULO VI. 

Da Conjuncfáo. 

C'f . 
onjuncfáO he huma parte conjunctiva da oração, 

que exprime as relações de Nexo e Oráem, que as 
proposições tem entre si para fazerf'lm hum sentido 
total. O verbo pois combina e ata os termos da pro
posição, que são o sujeito e o attributo; a preposi
cão conjuncta os complementos com o sujeito e 
êom o attribu~o: porêm a conjuncção não ata nem 
os termos da proposição, nem os seus complemen
tos ; mas as mesmas proposições entre si, em ordem 
a formarem hum sentido total. Elia pois he verda
deiramente a Parte Systematica, e Methodica do dis
curso, destinada a ligar as proposições em mem
bros, os membros em períodos, e os períodos em 
hum discurso seguido e continuado. 

Como as relàções de Nexo e de Ordem, que as 
proposições tem humas para com outras, são humas 
vistas simplicíssimas, e h.uns meros aspectos, de bai
xo dos quaes nosso espírito as considera: a~; conjun
cç,jes, que as indicão, devem ser bem como as prc-
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posições, humas palavras curtas o não polysyllabas, 
primitivas c não dirivadas, Himplcs o não compostas. 

Por esta rasllo merecem ser excluidas do nume
ro das conjuncções. 

1.0 Todas as expressões, que, ainda que te
nhão alguma couza do conjunctivas, são com tudo 
compostas do outras partes da oraç:1o, a cujas clas
ses pertencem, c não á das conjuncçõcs, como as 
quo se compõem de huma preposiçiio com seu com
plemento, v. gr. Por que, Por quanto, ele. 

2. 0 Todas as expressões c frases compostas de 
algum nome, ou advcrbio com o conjunctivo Uué, 
como : Aiuda que, Bem que, Posto que, Albn de·que, 
ele. O que estas locucões tem unicamente de cou
j unctivas he o Que; o qual peJo que tem de relativo, 
Jlertencc aos adjcctivos demonstrativos; e so pelo 
que tem de conjunctivo para unir as preposiçõe:i 
parciaes ás totaes, he que pertence lambem <L clas
se das conjuncções. 

3.• Toda palavra, ainda que simples, que ser
vio de nome, ou de adverbio em outras expressões, 
como: Ora, Logo, Quer, Assim, c Tambem. Por
que o que huma vez foi nome ou adverbio, não póde 
mudar de especie, salvo se o uso lhe antiquou seu 
primeiro destino para lhe dar outro novo. l\1as per
sistindo ainda aquelle, dar-lho outro do differ:entc 
ordem c natureza h e perturbar todas as ide as da ely
mologia, c confundir despoticamente as classes ele
mentares das palavras, o que o uso não costuma fa
zer. 

Pelo que conjuncções propriamente dietas u:1o 
ha na Lingua Portugueza scn:'lo nove, a saber :a an
tiquada Cá em lugar de Que, e as usadas E, Alm;, 
lYem, Ou, Pois, Pori!m, Que, e Se. Toclas as mais, 
que nossos Grammutieos ajuuti'ío a estas ufio são 

Zz 



348 G R• .\1\U( A TI c A 

conjunoções; mas sim ou palavras conjunctivns, ou 
frnses conjrmctivas. 

Chamo Palavra Conjunct.iva qualquer nome ou 
adverbio, que alêm da sua significação prh1cipal 
tem a accessoria de indicar de mais hum a relação a 
outra idea ou antecedente, ou seguinte, como são : 

J. • Os comparativos Táo, Tanto, Quam, 
Quanto, Tal, Qual, Mais, Menos, Maior, Menor, 
Melhor, Peor; dos quaes procede a virtude conjun
ctiva, que se observa nos adverbios Tambem, .As
sim, Talvez, De sorte, De modo, isto h e, De tal sorte, 
De tal modo, etc. 

2.0 Os d~monstrativos puros Este, Esse, Aquel
le, o Mesmo, os quaes se subentendem nas expres~ 
sc'Jes conjunctivas Ora, pois que, Excepto que~ Posto 
que, por isso costumão trazer comsigo o relativo con
junotivo Que para atar o que se segue com as frases 
ellipticas. que estas palavras contêm. 

3.0 Os demonstrativos conjunctivos O qual, 
Quem; Que, CujrJ, os q uaes su ppõem antes de si ou
tra pl'~posição, que atão com aquella, a que diio 
principio Delles vem a força conjunctiva do adver
bio Oomo, que quer dizer De que modo, Do qual mo
do, e a. do anverbio Donde em lugar de D' o que se 
segtte. 

Como Frase•, ou Formulas Conjunctivas todas 
aquellas, que constiio de mais de huma. palavra, e 
que ordióariamente terminiio pel'o Que, como: 
Bem que, Se hem que, Tanto que, Desde que, Como-
9!!-er que, A fim de que, Porque, Posto que, Visto que, 
Bem entemlido que, Tanto mais que, Com tanto que,. 
Menos que, .Ainda que, De sorte que, .Assim que, Lo
go que, Pelo que, e outras muitas, as q uaes todas na
da tém de conjunctivo senão o Que preparado e con
duzido pelos nomes e adverbios, que o precedem 
nestas semelhantes formulas. Do que tudo resulta 
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que u<lo ha coujuncções, que venladoiratuouto mo· 
reç;lo este nome, senão as oito, ou novo acima apon
tadas. 

Com tudo, como tão poucas conjuucc:ões uão 
são bastantes para indicar todas as rola,;õcs, que as 
proposições podem ter h umas com outras, c as ele 
ordem c subordin:u;ão principalmente; fni preci
so supprir esta falia com as fra!ocs coujuuctivas; que 
por isso teremos lambem conta com cllas ua classi
ticação, quP passamos a fazer das cuujuncçües. 

Eslas aincla que parcção ligar so as palavras, 
entre as quaes se achtío, n<1o Jig:1o verdadeiramente 
senão as proposições, que sendo ou siu1ples, ou 
compostas Je outras proposições parciaes, quer in
cidentes, quer integrantes; quando as coujtu\cções 
esl<io entre varias nomes, ou acljcctivos continuados 
debaixo do mesmo regime, sito hum signal ele que 
tantas são as proposições, que eiJas ligão. 

Todas estas proposições, quer simples, quer 
compostas, quer incomplexas, quer complexas: hu
ma vez que se combiuem c ajuntem para fazerem 
todas hum sentido total; tem necessariamente relu· 
çõcs naturaes entre si, as quacss:1o m;ucadas peJas 
conjuncçõcs. Ora estas relações, gcralmeute falao .. 
do, são de dous modos, ou de Nexo somente, olldc 
1Ycxo c Ordem ao mesmo tempo. A's conjuncçõcs, 
que exprimem as primeiras, chamo ou Homologas, 
ou Simzlares, porque cstãu h umas para as outras na 
mesma rasão; c ás que exprimem as segundas, dou 
o nome de Anhomologas, ou Dissimilares; porqul' 
estão humas para as outras em rasão differente, co
mo passamos a Yêr. 

Z'l· 
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ARTIGO I. 

Conjtmcçóes Homologas, ou St'milares. 

PRIMEIR_o\ CLASSE. 

Estas conjuncções são as que ligão proposi-· 
ções, que estão na mesma rasão humas para as ou
tras, ou da mesma Affirmaçáo, e NegafÓ.O simulta• 
nea; ou da mesma Affirmaçáo alte1-'nada separada
mente, com exclusão hum a de outra; ou de Identi
dade de sentido ; ou de .Affinidade do mesmo. Daqui 
quatro especies de conjuncções, a saber: Copulati
'l:Jas, Disjunctivas, Explicativas., e ContinuatitJas. 

1:.• Conjuncçóes Copu-lativas. 

Chamão-se assim as que ligão h umas com ou
tras, as proposições susceptiveis da mesma affirma
ção ou negação ao mesmo tempo. Assim são ellas 011 
affirmativas ou negativas. Das affirmativas não te
DlOS senão huma que he e; a qual variamos ás vezes. 
com as frases conjunctivas : Tambem, .E bem assim, 
Outro sim. Da mesma sorte não temos senão h uma 
conjuncção negativa, que he.nem, como : 

Pompas e ventos; titulas inchados 
Nam dão descanço, nem mais doce sono. (r) 

Nas proposições compostas. de muitos sujeitos,. 
ou predicados não se costuma pôr a conjuncção.e se
não antes do ultimo, entendendo-se nos mais, que 

(I) Ferr. Ca1tro Acto IJ •. 
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por isso se ,}ist ingucm com v irgu las, como: Os pra
zeres, ns !louras, c as riqu.ezas slio o oldecto dastJai
:rlíes tlos humeus, sua tentarúu, c sua ruiua. Porêm a. 
conjuncçiio n .. eg_aliva '71Wl repele-se, quando he pre
ciso, como: SaoJustameute tlespresados os Jwme11s que 
·náo são uteis nem a sr", nem aos outros. Esta conjunc
•;ão vai tau(ocomoenáo,eporissohcsemprorcla
tiva a h uma proposição antecedente negativa, ainda. 
quando por clla se começa a frase; porque enUto se 
lhe cutcude. 

~ ." Cuujtmcrúes Disjwzctivas. 

Estas são as que ligão proposições susceptíveis 
da mesma allirmação, considerada cada hum a á par
te, porêm imcompativeis com ella ao mesmo tem
po, de sorte que so huma dellas póde ser verdadeira, 
comparada com a outra. Na Língua Portugueza n~o 
temos lambem senão huma deste genero, que he ou. 
Exemplo: Hum dos maiores males, que se pódefazer 
a l&urn Reino, lte ou cleseuganar, ou encurtar·, ou 
afrouxar as esperanfas dos homens ; porque he tira1'
lhes o principal cabedal de que se sustentáo. ( J) 

lHas para variar usamos muitas vezes do verbo 
conjunctivo Quer, como: Quer chova, quer fafa 
sol; e para. as couzas que se revezão, temos os tres 
adverhios, Ja, Ora, Quando, que repetidos servem 
de disjunctivos nas proposições alternadas, como: 
O homem !te inconstante rws suas resoluÇões ;ja quer 
ltttma cousa, ja outra. O tempo vai desigual, ora está 
Jn'o, ora está quente. Os Japócs . ... todos á lmma 

(I) Pai'a Strmüo Part. I. folheto 1 Go. 
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amanhecem vestidos, quando de veráo, quando de 
inverno. ( 1) 

3. o Conjuncçóes Explicativas. 

Chamão·se assim as que ligão proposições, que 
fazem em substancia o mesmo sentido, indicando 
aquella que desenvolve, ou exemplifica a primeira. 
Talhe o adverbio conjunctivo Como, e às formulas: 
.A. saber, Isto he, De sorte que, Por tal que, Ce1·to que, 
Mormente, Principalmente, Em quanto, etc. Todas 
ellas ligão a oração explicativa com a explicada, 
deste modo: Condemnou-o como juiz; como teste
munha, a~solve-1~-hia. Jesus Christo, em quanto 
Deos, he tmpasswel, em quanto homem, solfreó a. 
morte por nós. As virtudes Theologaes sáo tres a sa• 
ber: ·a Fe, a .Esperança, e a Caridade. Pertencem 
tambem a esta classe as formulas comparativas: Co
mo, Assim= Bem como, .Assim= Como, .Assim tam
bem, etc. 

4.° Conjuncçóes Continuativas. 

Em fim conjuncções Continuativas, ou Tra'tlsitz"
vas são as que ligão duas proposições, fazendo pas
sagem de hu·ma para a outra em rasão da affinidade 
do sentido que ambas tem. A conjuncção Poz"s pos
posta á primeira palavra da p.roposição he a unica 
que temos deste genero. Porêm a palavra Ora, que 
lie o mesmo que .Agora, sendo hum nome adverbia .. 
do d.e tempo, ja serve de disjuntiva, quando he repe
tida, como vimos.;ja de continuativa, quando he so: 
e alêm desll\s ha outras formulas de transição, co
mo: Mais, De mais, Quanto ao mais, Alem disto, 

( 1) Lucena Lib. VII, Cap. S. 
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Cum clji:ito, Na t•crcladc, Assim ~u:smo, etc. Exem
plos: Sa~ido pois lJUC ~llefoi o t•aulc~or, segue-se, etc. 
/Ji!Jo po1s que escapcz claquellc perzgo, etc. Deve-sr. 
tm1m· o que lle amaL·el. Ora J)eos h e amavtl; Logo 
De os der c-se amar, ct <'. 

A R TIG O 11. 

( !oJ~jWICf/jts Anlzomologas, ott Dissimilnrts. 

8 Jo~ G U ;'\ D .\ C J, -'• S S E. 

Chamiio.sc assim todas as conjuncçücs que 
at:'io proposições, que não estão humas para outras 
na mesma rasiío, mas em diO'crcntc. Pois ou huma 
está em rasilo de E:uepçáo para outra, que contêm 
JJUm principio c Regra geral; ou em rasão de Con
diçâo para outra, que contêm h uma Asserção; ou do 
Prova e demonstração para outra, que cont~m hum 
Problema; ou de Conclusão para outra, que contêm 
as Premissas; ou de Hypothcse c circunstancia para 
outra, que lhe serve de Tllese; ou em fim de Oração 
Parcial para outra Total, a qllc serve de parte. 

Todas estas cspecies de proposições são corre
lativas h umas com outras, c guardão por conscquen
cia entre si certa ordem c subordinação, que as·con
juncçõcs dissimilarcs a pontão e caracterizão. As quo 
na ordem directa e analytica do período tem o pri
meiro lugar, chamão-sc Priucipaes; porque deter
min~o, conduzem, c subordinüo as outras: e as que 
na mesma ordem tem o segundo lugar, charnão-se 
Subordiuadas ; porque estão a scrv iço das primeiras. 

Pelo que, como na ordrm dirccta das ideas a 
regra he primeiro que a cxccpção; a proposição af
firmativa primeiro que a condicional; a proposta ou 
problema prim('iro que ~ua prova; as prcmis~as pri-
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meiro que a conclusão; a these ~eral primeiro que o 
caso particular; e o todo primmro que a parte sepa
rada: daqui vem que as proposições, que contêm 
ou a regra geral, ou a asserção, ou a proposta, ou as 
premissas1 ou a these, ou o pensamento capital, são 
as Principaes; e as que contêm a excepção, a condi
ção, a prova, a conclusão, a hypothese, e a parte, são 
as Subordinadas, as quaes vão ligadas ás principaes 
pelas conjuncções dissimilares, que levão ordinaria
mente na sua frente, e pelas quaes facilmente sere
conhecem. Estas subordinadas, na ordem inversa, 
vão muitas vezes primeiro que as principaes; mas 
estoutras nunca deixão de ter o seu lugar na ordem 
directa e analytica do período. 

Segundo pois estas seis relações de Ordem, em 
que hum a proposição pó de estar para outra assim h a 
tambem seis espedes de conjuncções dissimilares, 
que são as .Adversativas, as Condicionaes, as Causaes, 
as Conclusivas, as Circunstanciaes, e as Subjunctivas, 
das quaes todas passamos a tractarpor esta mesma 
ordem. 

1. o Conjuncfóes Adversativas. 

Conjuncções.Adversativas são aquellas que li
gão proposições oppostas e incompatíveis soa cer· 
tos respeitos, pela rasão da compatibilidade, que 
aliás tem em tudo o mais. Nós temos na Lingua 
Portugueza so tres conjuncçlJes adversativas, e es
sas so para a proposição subordinada, que he a que 
faz huma excepção na primeira e principal. Taes são 
mas que he sempre prepositiva, porém que póde ser 
ou prepositiva ou pospositiva, e senáo por excepto 
nas proposições affirmativas. Exemplos: O amor e a 
amizade verdadeira náo nas honanfaS, mas na adver· 
sidade se conhece ( 1 ). O cohifoso, que náo he avarento, 

(1) 1\loraes Palmeirim Parte 11. Cap. 81. 
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serve-se do diuheiro; porêm o avare11to ( uu o avarm 
to portm) em lugar ele se servir dellc, serve-o a ellc. 
( 1) Tudo o que podia mos haver mister, túdw Jesu$ 
Cltristo senãofcr::cnda c terra. Arraes Dial. IX. Cap. 
IV. Estas coujuncçües se varião, c se substituem al
gumas vezes com as frases coujuuctivas Toda via, 
Ainda assim, Comtudo, Isso núo obstmzte; como : 
Núo !te facil coultccer quaes súo os aduladores, c lJUaes 
os amigos lleveras; todavia se coJzluxem hwzs dos ou
tros 11as adversidades. (2) 

Estas conjuncções maS,]Jortm s'uppõcm dantes 
outra proposição, que he a principal; mas não ou
tras 'conjuncções adversativas, que liguem lambem 
a principal com a subordinada, quaes não temos. 
Temos porêm para a principal as formulas Bemquc, 
Postoque, Ainda ou lndaque, c antigamente Enquc, 
como: 

aue tem o que núo tem gosto da viela, 
Inda que so do mwzdo senhor seja? ( 3) 

A ordem hc: O que núo tem gosto da vida, inda
ti uc do mwzdo senho1· seja ; que tem? Nossos antigos 
tlizião E podm em lugar de Porisw (corrompendo o 
vocabulo mais antigo Por oudc, vindo do Latim 
Pr·oimle): mas lambem em Jugar de mas, 

JJfas se sei que me cspcrcío cousns ccrias, 
E porêm táo úzcertasquc as uáo sei: 
Para que . .. etc. ( 4) 

(I) Vieira Serm. Tum. 7. pag. 32::>. 
(2) Vieira Scnn. ibid. 
( :J) Drrnardrs /.i ma Egloga 1\'. • 
(l) Frrnà•> •I'Ah'arcs Lus. l"ran•f rtl. de J.isho.1 tiRI p~s 

l e 8. 
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2. o Conjtmcçóes Condic-ionaes. 

As conjuncções Condiâonaes ligão duas propo
sições pela relação de condição, em que h uma está 
para outra, a qual faz que a verdade da principal de
penda da condicional subordinada, que a restringe. 
Nós temos duas, huma simples que hese para as pro .. 
posições affirmativas, e outra composta senão, que 
he para as negativas. Exemplos : 

Mais. vala cw·ta geira, a pobre herdade 
Que, ó rica Arabia, ó India, o teu thesouro; 
Se a justiça se rouba, se a verdade. ( 1) 

Nenhuma sciencia se aprende fundadamente, se
não em escholas, onde a conferencia, e emulação pô.e 
esporas e aviva osengenhos. (2)Quandoas condicio
naes são tambem dubitativas, costumão-se ajuntar 
ao se as frases adverbiaes Acaso, Porventura. 

Alêm destas conjuncções ha para o mesmo ef
feito os adverbios Como, Quantlo não, e as formulas 
Salvo se, Com tanto que, Excepto que. Exemplo : .A 
cohi!;a se empr-ega nas mais humildes, e indignas cou
:tas da terra, como dellas possa tirar fructo o cobiço
so: t 3) Fazei penitencia; quando não, ou senão perece
reJStodos. 

3. e Conjuncçóes Causaes. 

E estas ligão duas proposições pela relação de 
consequencia, em que liuma está para outra, como. 

(1) Ferreira Carta 2. ·4. 
(2) Souza Hitt. Part. 1. Liv. 2. C~,e. t6. 
(3) Lobo. 
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J<as;io c prova da mesma. A que scne de ra::.ão t! pro
ya ;i outrn.semprehc asubordinada,caquehcpro
vada hc a principal. 

Para quando a subordinada precede, temos o 
advcrbio conjunctivo Cuwo, c as frases coujunctivas 
Por· quanto, Visto que, etc. v. gr. Como uós temos 
tudo de Deos, justo he /!te 7'iftramos tocla a gloria de 
uossas acrúcs. 

Quando porêm a priucipal est;( primeiro, c a 
su bordinadn se Jhe segue; para este caso tiuh;'io nos
sos antig-os a conjuncc_;ão Ca, corrupta de Que, do 
lJuc, ou da Qual, como se acha antiquada; servi
mos-nos em Ju gar dclla da formula conj uuctiva l'm·
quc, ou da conjuncção Pois, quer simples, quer 
composta, deste modo Pois que; a qual mesmo tem 
lugar ai11tla quando a principal precede, corno: 
Certo dos uuíos senão deve fiar ningucm, porque seus 
galm·dúes sempre sáo conformes á sua coudição. (I) 
Pois estamos aqui táo descançados, pratiquemos, etc. 
Não te11lw [J01' fraco, pois vi ja obras do seu esfm·ço. 
Nossos Classicos empregiio frequentemente Qrle 
someut(' em lugar de Porque livr·ai, Senhor; 11áo ~·o
meute a mim ; que m7o sáo vossos poderes c l ihc1·dadcs 
táo limitados; mas a todo o vosso povo. (2) 

4." Conjttncçúcs Couclusivas. 

Chamão-se assim as que lig:1o as proposiçõc:'> 
pela rasão, que llllmas tem como conclusões para 
outras como premissas. Estas são sempre as princi
paes a respeito das outras. As conclusões podem ser 

(I} lloraes l'almcirim 11. 9G. 
(':! P.th.t Smnã•• Part. 111. folh. J!J.;. 

Aaa • 
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ou logicas, deduzidas de hum raciocínio preceden
te; ou simplesmente locaes para terminar o dis
curso. 

}>ara as primeiras temos a conjuncção .Pois, po
rêm. posposta á primeira o~ s~gunda palavra da pr.o
posi~ão ; como = Nosso Prznctpe he bom e humano ; 
poáezs pois irnplorar sua clernencia. Tam bem ser
Yem de conjuncções conclusivas os adverbios Logo, 
e Donde, e as frases conjunctivas Por tanto, Pm· 
conseguinte, Pelo que, Assim que, etc. como : Deos he 
justo, logo recompensa a vi1·tuâe. 

Para as conclusões locaes temos as formulas 
conjunctivas : A.lfim, Em fim, Por fim, Finalmente, 
Em .final, etc. 

5. o Conjuncçóes Circunstanciaes. 

Chamão-se assim as que ligão hum a proposição 
com outra em rasão de huma conter huma circuns
tancia, da qual depende a verdade ou o complemen
to da outra. A que leva a circunstancia, .h e sempre 
a subordinada; porque he como a condição ou caso, 
d.e baixo. do qual se verifica, e inteira a proposição 
principal. Estas conjuncç<les são ordinariamente 
relativas ao tempo, que por isso alguns Grammati
cos lhes dão tambem o nome de Perioáicas. 

Taes são os adverbios conjunctivos Tanto,. 
Quanto, Quanáo, Como; e as frases conjunctivas 
Tanto, Em quanto, Logo que, Como quer que, até que, 
.Eis que, etc. Exemplos : Como o levaváo ao suppli
cio, isto h e, Ao tempo que o levaváo, etc. Era no tem
po, quando etc. Como elle acabava áe chegar, eis que 
lhe vieráodizer, çtc·. 

Donde se vê, que hum mesmo conjunctivo pó
d·e supprir differentes relaçi)es. Pois Como ja h e ex
plicativo, ja condicional,ja causal, eja circunstan
cial, como temos visto. 
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t.i. • Coujuucçút:.s Sttldunctivas. 

J~m fim conjuncçües Subjunctivas são nqucllas, 
que postas na cabPceim da proposic;:1o mostrão que 
ella faz parte da antece,Iente immediata, á qual co
mo principal a seu a respeito, fica subordinada. 
Taes são as proposições incidentes, e integrantes. 

As primeiras são aquellas, que se ajuntão ou 
ao sujeito, ou ao attributo da proposição anteceden
te para os modificar, quer explicando mais a sua si
gnificaçfio, quer restringindo-a, como: 

Aquellcs súo sós homens, que se afamúo 
Com letras com saber, com que a/um iáo 
O mzmdo: c twlo o mais fortuna clwmáo (I). 

Onde a primeira incidente Que se afamáo hc 
restrictiva do sujeito da proposição prin~lpal Aquel
lcs homens; e a segunda Com que alurmao h e expli
cativa do attributo da mesma Com saber. 

As integrantes são aquellas, que acabão de in
teirar c completar a significação ou activa, ourela
tiva de hum verbo antecedente, que demanda hum 
objecto ou hum termo, em que se empregue; e são 
do dous modos: ou indicativas, se o verbo, que as 
determina, affirma com certeza; ou subjnnctivas, se 
o mesmo affirma com receo, e incerteza. Do primei
ro genero he esta: Creio que parte á manhã, c do 
segundo estoutra : Duvido que parta á manhã. 

Ambas estas cspecies de preposições parciaes 
são subjunctivas; porque se põem sempre immedia
tamente depois das palavras, que ou explicão, ou 

(I) I:'erreir. Porm. Li\·. I. Cart. G. 
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restringem, ou compleuio; nem podem ler outro lu
gar senüo este. Ambas outrosim fazem parte da ora
ção total antecedente. As incidentes fazem parte ou 
de seu sujeito, ou de seu attributo ; e as integrantes 
fazem parte e completão a significação do verbo, 
que as determina. 

Todas estas proposições parciaes se ligão com 
aqúellas, de que fazem parte, por meio da conjunc
ç!o subjunctiva Que; a qual verdadeiramente não 
he outra couza senão o demonstrat~vo o qw:t, a qual, 
o que: por~m pelo que tem de conjunctivo, entra 
tambem na classe das conjuncções; e porêm com 
e~ta differença, que nas proposições incidentes po
de-se muitas vezes substituir com Qual, como: 
Aquelles homens, os q uaes se ajtimáo com saber, com 
o qual alumiáo: mas nas proposições integrantes 
nunca. Não posso dizer: Creio o qual parte, Duvido 
o qual parta. 

Isto tem feito duvidara muitos, se neste segun
do caso o Que he huma mera conjuncção, ou se he o 
mesmo relativo conjunctivo. Ao que se póde res
ponder: que he hum conjunctivo expresso e hum re
lativo elliptico, cujo antecedente occulto nesta es
pecie de orações he sempre o demonstrativo neutro 
Isto : v. gr. Creio isto, que he, Parte hoje; Duvido 
d' isto, que he, parta hoje. Corno por~m estas elli pses 
nunca se expressão, a suppressão total e constante 
de lias fez -com que sobresaisse so o que elle tem de 
conjunctivo, e desapparecesse o que tem de rela· 
ti v o. 

As proposições incidentes e integrantes são 
tambem subordinadas ás de que fazem parte. Po
rêm tem huma grande differença das totaes, que são 
ligadas ás principaes por outras conjuncções; sem 
ser o Que. Estas totaes subordinadas não tem lugar 
certo no periodo; podem estar ou depois das suas 
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priucipa<'s, ou d'antes; aqucllas por()m, fjliC f.ucm 
parte das outras, tem seu lugar assignado, que nun
ca podem mudar, a saber: as inciclcntcs logo illlmc
clintamcntc ao sujeito, ou attributo da proposiç:1o 
total; c as integrantes loC"o immcdiatamcntc clepois 
elo verbo activo, que as~ determina para fazerem o 
objccto de sua ace(àO. 

Assim damos por concluída a tNccira parte 
d'esta Grammatica, que hc da Etymulogia, ou das 
partes fundamentaes. c elementares ela oração Por
tugueza. Elias, como temos mostrado, são seis por 
toclns, hmna 11ltCJjectiva, c cinco Discursivas. Des
tas duas são Nominativas dos ohjcctos de nossas 
idcas c pensamentos; as quaes são Nome Substanti
vo, c .iYomc Adjectivo; c tres CombiJzatorias, ou Cou
junctiras, <lcstinndas a comparar c combinar deva
rios modos os mesmos objectos em ordem a forma
rem de suas idcãs separadas hum painel unico c se
guido de pensamento; unindo-as pelas relações ou 
de identidade c coexistencia, ou de determinação c 
complemento, ou de nexo c ordem, que põem entre 
cllas. 'racs são o Verbo, n l'rcposirão, c a ConJuuc
fÚO. 

Estes, c não outros são os matcr:iacs, de que se 
fôrma c levanta o cdificio elo discurso por meio da 
sua coordcnaçi(o c construcção, que hc o objecto úa 
syntax<', a que vai dar principio o livro s<>guintc. 
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Da Syntaxe, e Construcçáo. 

Syntaxe quer dizer Coordenação; e chama-se as
sim esta parte da Grammatica, que das palavras se
paradas ensina a formar e compor hum a oração, or
denando-as segundo as relações ou de conveniencia, 
ou de determinação, em que suas ide as estão humas 
para as outras. 

Os Grammaticos, traduzindo com mais liber
da(le a palavra Grega Syntaxis, lhe dão o nome de 
Construcçáo. Mas esta palavra tem mais extensão 
que a de syntaxe. A syntaxe he h uma ordem syste
matica das palavras, fundada nas relações das cou
zas que ellas.significão; e a construcção huma or
dem. local, auctorizada pelo uso das Línguas. Assim 
a construcção pode ser ou direita ou invertida, e ter 
comtudo a mesma syntaxe. Nestas duas orações: 
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Alc:t:audrc venceu a JJariu, c A Dclrto t'CIICW Alc
.xaudrc, as construcçõcs são contrarias; porem a 
syntaxc hc a mesma. 

Ambas elias-em quanto conduzem para a maior 
ligação elas idcas c clareza da cnunciaç;lo, s;io do 
foro da Grammatica em geral, c da da Língua Por
tugueza em especial, que entro os signaes das re
lações conta tambem a construcção local elos voca
bulos. Tractarcrnos pois de huma c de outra scpa
radamPtltc .. l\las para bom se entender a synlaxe c 
conslrucçfío das partes da oraç;io, he preciso saber 
primeiro distingui-las: o que vamos a fazer pela 
analysc da oração em geral c das varias cspccics 
dclla, qnc enlr;io na composiç;io do discursll. 

CAPITULO I. 

O Da Ora_çáo em {leml. 
raçtio, ou Proposição, ou .frase (pois tudo quer 

dizer o mesmo) he qualquer juizo do entendimeulo, 
expressado com palavras. Ora n;io seudo qualquer 
discurso outra couza sentío QU hum juizo, ou huma 
seric delles; todo clle não hc lambem senão ou hu
ma or:lção ou huma continuação de orações: c as
sim o que aqui dissermos da oração em geral, scni 
applicavel a cada huma dcllas em particular. 

Toda oração tem necessariamente trcs ler
mos, hum que exprime h pessoa ou couza, da qual 
se diz c enuncia alguma couza; outro que exprime 
a couza, que se enuncia; c o terceiro que exprime 
a iclcutidadc c cocxislcncia de huma couza com ou
tra. O primeiro termo chama-se Sujeito, o segundo 
Attributo, c o terceiro f'""crbo. Toda ()ração pois hc 
colllposta ele hum sujeito, de hum ~ttributo, c elo 
hum verbo, os ({Uacs se exprimem ou c:om trl'S 
palavras Eu soll muw1te; ou com duas equivaleu 
tes ;Ís trcs Sull mtwntc, ou com h uma so, c pu: con
centra em si as lre:;, como : Amo. 

llbb 
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O sujeito he o principal termo da proposiçã:o, 
ao qual todos os mais se referem. Elle sempre he 
ou hum nome substantivo quer proprio sem arti
go, como: Pedro he homem; quer-appellativo com 
elle, como: O homem he mortal; ou qualquer parte 
da oração substantivada pelo artigo, quer seja hum 
adjectivo O justo, O honesto; quer hum verbo no. 
infinito O saber, ou no modo finito Qpraz-me; quer· 
h~ma preposição O pro e o contra; quer hum adver
blO O como, e quando; quer hum a conjuncção O 
senão. O attributo he sempre ou hum adjectivo, 
O homem he mortal; ou hum appellativo adjecti
vado pela ausencia do artigo, Pedro he homem. E 
o verbo he sempre o verbo substantivo Ser ouso, 
Sou amante; ou incorporado com o adjectivo na 
mesma palavra, como : Am-o. 

Se a oração não tem mais que hum sujeito, e 
hum attributo, chama-se simples, como as que se 
acabão de dizer; se porêm tem mais de hum su
jeito, ou mais de hum attributo, ou muitos sujei
tos e attributos ao mesmo tempo, chama-se com
,P!)Sta, como : Eu e tu somos amantes, e estimadores 
âa virtude. Esta oraç~o he composta de dous su-. 
jeitos Eu, e Tu; e de dous attributos Amantes, e 
Estimadores; e contêm em si n~o menos que qua
tro juizos correspondentes aos seus quatro termos, 
que são : Eu sou amante, Tu es amante, Eu sou esti
mador, Tu es estimador. O mesmo verbo, posto en
tre os varios sujeitos e attributos, serve de copula 
a cada hum delles, e vai tanto como se se repetisse. 

Estes mesmos sujeitos e attributos da oração 
simples e composta podem elles mesmos ser com
postos e complexos, isto he, modificados por varios 
accessorios, como são ou hum substantivo com su~ 
preposição Homem de honra, ou hum adverbia 
Obrou honrada,mente, ou hum adjectivo Homem 
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/wurado, ou huma oraç:1o incidente O homem tfU.t llc 
/wurado. Estas orações, que modific:lo on o sujeito, 
ou o atlributo da proposic;ão principal, cham:1o-so 
Parciat:s, porque fazem pnrtc dos mesmos, ern cou
traposicão :Ú:i Totacs, que não fazem parte, nem 
Gramn:atical, nem iulegranto, de outras. 

As Orações 011 Proposições Parciaes são do 
(lous modos, ou lucitlentes 011 lntcgrautes. As pri
meiras são as que molliticiío qualquer dos termos 
da proposiçiio total, ou cxplicando·o, ou restrin
gindo-o. Por exemplo nesta proposiç:lo lotai: Os 
sabias, que sáo mais instruidos, que o cmmllWil d11s 
homens, clcvcriáo lambem cxcctlcl'os em 'L'irtudc; a. 
parcial Que sáo wais instruidos IJUe o commum elos 
homens hc huma incidente explicativa do sujeito 
Sahios: c em estoutra A honra, que vem da virtude, 
hc mais solida f)UC aquella, ijllC vem do 11asciuteHlO, 
as duas incidentes Que vem da virtude c Oue vem 
do nascimento são rcstrictivas, a primeira ela signi
ficaç:lo geral do appeJlati\'o Haura, sujeito da pro
posic~ão total; c a segunda ela significação indeter
minada do mesmo appcllativo, c do dPmonslrativo 
Aquella, attributo da mesma. 

Todos os adjectivos oppostos, c todos os cozn
Jllemcntos com preposição, ou sem clla, que se 
ajuntão ou ao sujeito, ou ao attributo da proposi
çi'ío total para os modificarem , n:1o fazem per si 
orações incideutcs, porque n:1o tem verbo; mas 
equivalem :is mesmas, c por cllas se podem resol
' cr. 'Pois são huns \'erdadeiros juizos mcntaes, que 
para se converterem em proposições, não lhes falta 
son:"ío a cxprcss:lo do vcrbó. Elles modificão do 
mesmo modo , que as proposi<;õcs incidcu{és, os 
termos da proposição lutai, ou explicando-os, ou 
restringindo-os. 

Assim nestas unu;•Jcs: .-1::.· U(ftJCS !lrncmsas, c 11f1rJ 
Hhb .. 
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os pais illustres, são os que fazem fidal_qos: e os ltomens 
de hem 1·eguláo as suas acçóes p_ela lei de J)eos, e pela 
lei de quemsáo: os ndjeclivos Generosas, lllustres, e 
o complemento qualificativo De hem valem tanto, 
como: as acções, que são generosas; os pais que sáo 
illustres; e os homens, que são homens de hem. As 
proposições incidentes e os adjectivos modificativos 
dos termos da proposição total, conhecer-se-ha, se 
são ex_plicativo~, quando tirados della, nada alte
rão a sua verdade ; e se são 1·estrictivos, quando, 
tirados da mesma, o sentido fica destruido. 

A segunda especie de orações parciaes são as 
Integrantes, assim chamadas, porque não so intei
rão o sentido da proposição·fatal, como as inciden
tes; mas tambem a sua Grammatica, completando 
a significação relativa do attribnto da mesma , a 
qual sem isto. ficarià incompleta e suspensa. O at
tributo pois de huma significação relativa, exprimi
do pelo adjectivo, ou so, ou mettido no verbo ad
jectivo, he quem determina e demanda estas ora
ções integrantes, as quaes se enuncião ou pelos in"' 
:finitos impessoaes, quando o sujeito do verbo de
terminante he o mesmo que o do verbo determi
nado, como : Quero amar-te; ou pela Linguagem 
indicativa, quando o verbo determinante affirma 
com asseveração e ceJ.'t.eza, como : Creio que me 
amas; ou pela subjunctiva, quando o verbo deter
minante affirma com receio e incer.teza, como: Que
ro que me ames. Onde as orações Amar-te, Que me 
amas, Que me .ames, são integrantes não so do senti
do dos verbos determinantes Quero e Creio, mas ain
da de sua syntaxe; pois são.,complementos, necessa
rios de sua acção, que niio póde ficar suspensa. 

Todas estas orações parciaes dos modos fini .. 
tos, assim incidentes, como integrantes, são ligadas 
com as suas totaes peJo relativo conjunctivo Q.ue, o. 
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fJII:ll nas primeiras se póde alg-umas vezes variar por 
(Juem, Ctdu, (Jual, conforme cabe; nas segunda~ 
uiio. As do modo infinito u:io tem coujuncti\ o al
~um. O que as conjuncta he a identidade do mesmo 
sujeito, ou seja do inliuito impPssoal Qun·o amar-te, 
ou tlo particípio imperfeito activo Cauttmdo apa-
1/wrri por toda ]Jarte. Ilumas c outras são faccis 
de reconhecer pelo mesmo lugar que occupão na 
ora«:tío de que fazPm parte, que hc sempre o im
mediato aos termos, que modific:lo ou completão. 

Das orações fataes, c uão das parciacs, he que 
se forma o Prriodo, que hc o ajuntamento de muitas 
proposições, que n:io sendo partes humas das ou
tras, estão comtudo ligatlas entre si de tal modo, 
que humas suppõcm necessariamente as outras para. 
o co1nplemento do sentido fatal. O período pódc ter 
ou duas proposições, chamadas tambem membros, 
ou tres, ou quatro. Passando deste numero, tem an
tes o uorne de Oraçiío Periodica.(lo que o de período. 

Qualquer que seja o numero das proposições, 
huma dcllas he sempre a Priucziml, c as mais Subor
dinadas. O caracter ordinario da principal hc ser 
t'nunciada por alguma linguagem do modo indica
tivo (qual nós reprPsentámos em seu lugar) c poder 
por consequencia subsistir per si, c fazer hum scn
t itlo iudepemlcnto fúra do período. O caracter or
clinario das proposi<;õcs subordinadas, hc serem 
enunciadas pelas Linguagens suhjunctivas, ou tam
hem indicativas, mas ligadas <Ís principaes por con
juncções, que lhes suspendem o sentido. 

H umas c outras não tem lugar fixo no pcriodo, 
como tem as proposições incidentes c integrantes. 
Ou a principal vai primeiro, c as subordinadas de
pois; ou estas precedem, c segue-se aquclla. Quan
do as subordinadas comcç:'lo o período, sPmprc fic:io 
suspensas, fazendo cl'pNar a prineipal; c quamlo u 
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terminão, suppõem aquella d'antes, mas a principal 
nem sc~pre as suppõe. Tudo isto se vê nos seguin
tes penodos. 

Período de dous membros: Se eu que1·o pm·e
cer discreto á custa da ignorancia de outt·o, parecer 
zeloso á custa dos peccados do proximo, fazer meus 
ne.qocios ao som do requert'mento das partes; trato 
estas couzas como melhor me servem , náo como a 
obrigação do o..fficio o pede. (Pai,•a) 

Este período tem duas orações totaes, que são 
a subordinada Se eu quero, etc. e. a principal Trato 
estas couzas, etc. Mas alêm destas tem cinco pro
posições parciaes, a saber: tres integrantes da ac
ção do verbo Quero, qQe são, Parecer discreto, etc. 
Parecer zeloso, etc. e Fazer meus ne.qocios, etc.; e 
duas incidentes, restrictivas da significação do ver
bo Trato, que são: Como melhor me s~rvem, e Não 
como a ohri'gaçáo do officio o pede. 

Período de tres membros: Os doutos, quanto 
mais o sáo, tanto menos se satisfazem de si, enten
denilo o mui~8 que ainda ha para saber. (Sev-erim) 

Neste período a primeira proposição Os doutos 
quànto mais o são he subordinada pelo comparativo 
conjunctivo Quanto á segunda e. principal Tanto 
menos, etc, e a terceira Entendendo, etc. subordina
da á segunda pela identidade do mesmo sujeito, ~ 
porque he sua rasão e prova. Entendendo o muz
to, etc. vai tarito como se dissesse: Porque entendem 
o muito que ainda ha para saber. He huma propo · 
sição complexa com a in.cidente Que ainda, a qual 
explica o significado vago de Muito. 

Período de quatro membros, e oração perio
dica : He tanto menos o que nos basta do que cont 
que nos contentamos : 91ie se na vida segui~·des a 
opinião , nunca .sereis rtco ; se a conforriláre's com 
a natureza, nwzca, fôreis pobre. (Lucena) 
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Este pcriotlo, considerado todo, hc• lmma Orll· 

1 iío Pcrioclica de cinco membros, ou proposições 
totat>s marcadas pela pontuação. Tirando-lhe po
rem a primeira, fica Jtnm pcriodo quadrado de CjUa
tro membros <'111 outras tantas proposições simples, 
c1ue siio 1.• Se ua vida scguircles a opim.úo, 2." .J.Ywz
ca sertis dco, a: Se a couformárcis com a uatun:za, 
-J: .Nuuca ftíreis pohrc. 

De&tas annl)·ses se"'~ a facili•ladc, com que á 
primeira vista se pódc saber, quantas s;1o as ora
c;ões tlc qualquer ponto, ou perio<fo, por mais ex
tenso c complicado· que seja; c quacs as suas cs
pccies, assim por ordem á composiçiio de cada h u
ma, como ao ajuntamento de todas cllas uo pcrio
do. l\' cnhuma oraç;1o pódc haver sem verbo, c ne
nhum verbo sem oraç;1o. Contando pois em qual· 
quer pcriodo os verbos, que ncllc se contêm, ou do 
modo indicativo, ou do subjunctivo, ou do infinito 
em todas as suas fórrnas; tantas, nem mais, nem 
menos, sertío as orações: c observando os modos, 
n que suas Ling-uagens pertencem, se saberá a qua
l idade das mesmas. 

As do indicativo 1le sua natureza s;1o absolu,
tas e independentes, c por conseguinte principacs; 
menos c1uando se fazem subordinadas peJas con
jnncções. As do subjunctivo sempre são subordi
nadas, nem o podem deixar de ser; c as do infinito 
impessoal c pessoal, á exccpç<'io de quando servem 
de sujeito c attributo <L proposiç:lo, sempre são re
gidas de verbo, ou de preposição. 

Os particir.ios quasi sempre andtio junctos com 
os verbos auxiliares, a cujas orações pertencem. 
~c se empregão separaclamente, fazem orações su
hordinadas :i que ou precede, ou se lhes segue im
mcdiatamentc; c incidente..<>; oo amhos tem o mes
mo sujeito, P a inridenl<' <'Xprime o modo da acção 
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do verbo principal. Conhecidas assim as partes 
constitutivas da oração, e. os differcntes modos, 
porque a podem compor, passemos ja á sua syn
taxe quer de concordancia, quer de regencia. 

CAPITULO 11. 

C Syntaxe de Concordancia. 
oncordancza he a conformidade dos signaes, que 

o uso institui o para indicar as correlações das ideas, 
com estas mesmas correlações. Para haver confor
midade he preciso que haja humas pai:tes que se 
conformem, e outras a que as mesmas se confor
mem. As partes, a que as outras se conformão, são 
sempre as principaes, e as que figurão no discurso 
em primeiro lugar. Tal he em qualquer proposição 
o seu sujeito; em qualquer complexo de proposi
ções a proposição fatal, de que as mais fazem parte; 
e em qualquer período, ou ajuntamento de proposi
ções fataes a principal, á qual as outras estão su
bordinadas. 

O fundamento de todas estas concordancias hc 
a identidade. A identidade, digo, da idea do attri
huto com a do sujeito da proposição, e das ideas 
adjectivas e accessorias com as de hum e outro : 
a identidade das proposições, que fazem parte de 
hum todo com o todo mesmo : e a identídade das 
proposicões fataes, porêm subordinadas, com.huma 
principâl para fazerem todas hum sentido unico, 
comprehendido em hum período. 

O fundamento desta identidade consiste em 
humas ideas se inclllirem nas outras. A idea acces
soria do attributo da proposição inclue-se na do su
jeito da mesma; alias não se poderia affirmar delle. 
A idea accessoria do adjectivo opposto inclue-se 
na idea d.a substantivo que modifica, como o modo 
se inclue na substancia; aliás não-se lhe poderia at-



I' Jl I '· o s o 1' 11 I t. .\. :Jil 

tribuir. As idcas lia proposic;<lQ parcial fazem parto 
elo sujeito, ou do aUributo da proposiçiio fatal, c as
sim como partes se incluem 110 todo; aliás mal podc
ríilo cllas ou explicar, ou rcl>lriugír, ou completar a 
sua sígniticac;:lo. Em fim as idcas das proposic;õcs fa
fa<>s, porêm subordinadas a hurna principal, con
têm-se virtualmente uas ideas desta; pois são ou hu-
111:\ consequencia da mc>srna, ou h uma excepc;iio, ou 
huma coudiçti.o, ou h uma circunstancia, etc. AR 
('Oncorclancias pois u:lo são so entre os termos d:L 
proposição, mas lambem entre as mesmas propo· 
siç.õcs, que fazem ou parte, ou pertença, humas 
das outras. 

As palavras c orações, que exprimem as idcas, 
c IH'usamcntos correlativos, llcviiio tambcm levar 
comsigo sígnacs destas correlações mutuas para 
mostrarem a sua corrcspondcucia no discurso. Es
tes sígnaes são de trcs modos, ou Terminações, ou 
Posições, ou Coujuucçúcs. 

As Terminações genericas dos adjcctivos, as 
pcssoacs dos vcrbo!l, c as numeracs de huns c ou
tros mostriio a concordancia dos termos da propo
siçiio. Os Gregos c Latinos tíuhão mais hum a, que 
era a dos casus, que uós não temos. 

A Posiriío immcdiata do adjectivo, principal
mente indecJinavcl, apposto :10 substantivo; c a 
elas proposições parciaes juucto :(s palavras, quo 
cxplicão, restringem, ou complcl;1o, hc o signal ela. 
coucordancia. entre as mesmas proposições parciacs 
c suas fatacs. 

E todas ns Conjwicçúes, palavras c frases cou
junctivas, que notào a ligaç:'lo c ordem, que entre 
~i guardão os membros de hum período, s:io os si
~na.cs ua.luracs tlc sua concordancia em todas a" 
Linguas. 

A syntaxe de coucordancia pódr srr ou Rr
('cc 
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yular, ou b·regulm·. De huma e outra passamos a 
tractar em os dons Artigos seguintes. 

ARTIGO I. 

Syntaxe de Concordarzcia Regula'r. 

Chama-se concordancia regular aquella, em 
que ~s partes concordantes correspondem exacta4 

mente áquellas, com quem concordão, sem ser ne
cessario fazer supplemento algum. EUa he ou dos 
termos da proposição entre si, ou das proposições 
parciaes com as totaes, ou das totaes subordinadas 
com a principal. 

§. I. 

Conc01·dancia entre os Termos da Proposição. 

REGRA I. 

Todo o aUributo da proposiç~o, sendo hum no
me appe11ativo, concorda em numero com o sujeito 
da mesma, como: Pedro he homem, O homem he 
animal: e sendo adjectivo, concorda com o me~
mo em genero, e em numero, se he hum nome ap
pellativo, e se he nome proprio, com o appellativo 
competente, que se lhe entende, como: O Minis
tro deve ser sabio, A lei deve ser justa, Os Minis
tros devem ser sabias , As Leis devem ser justas. 
Onde os adjectivos sabio, justo, concordão em ge
nero e numero com seus appellatiyoa Ministros, 
Lei, que são os sujeitos das oraçaes: e bem assim 
nestas orações Pedro he sabio, Maria he virtuosa, 
os adjectivos attributos sabio, virtuosa não concor
dão com os nomes proprios Pedro, e Maria; mas 
com os appellativos Homem, e Mulher, que se lhes. 
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eutc~~tlt!lll, como se dissesseruos: Prdt·u lu: lwmcm 
sallio, lJfaria !te mulher virtuosa. Veja-se Liv. 111. 
Cap. 111. 

O que se acaba do dizer a respeito dos :uljecti
vos, quando s:io altributos da proposi1::lo, se devo 
igualmente dizer dos mesmos, quaudo são nppos
tos aos nomes substantivos para os modificarem ou 
dcterminaudo-os, ou explicando-os, ou r<!stringiu
do-os. Determinando-os, como: O homem, A 71Hl· 

lher, Os lwmcns, As mulheres, Todo homem, Toda 
mulher, Todos os homens, Toe/as as mulheres, 11/ett 
jillw, JJJinl!a Jillw, JJ!eus fillws, JJfinlws fdllas, etc. 
Explicando-os, como: Luculloo rico, isto hc, O lw
mem rico, Boi t·a9aroso, Clwallo ligeiro, r/c. E res
tringindo-os, como: JJlinistro sahio, -I~â j11sta, Sol
dado valcroso, lJlulhcr 1'ctimcla, etc. 

O artigo neutro o não tem plural, c concorda 
sempre no singular ou com o sentido de h uma ora
ç.ão, como: O que eu. disse hc venlacle; ou com os 
adjectivos substantivados, corno: O bom, O már>, 
O facil1 O grande, O snblimc. 1\las estas mesma~ 
tcrminao1cs dos atljcctivos niio siio então mascu
linas, pÔrêm neutras. 

REGRA 11. 

Todo o verbo lia proposi•;iio concorda em llll
mcro, c em pessoa .com o sujeito da mesma. claro, 
ou occulto; ou seja hum nome proprio , J)cos hr 
justu; ou hum appellativo, Os ltomws morrem; ou 
hum pronome, Eu temo, Tu. esperas, Elle.s andáo. 
Os pronomes pessoaes entendem-se sempre, qu:m
tlo os verbos se põem sem ellcs, como: Amo, Ama .• ·, 
Ama, ..tLmamos; e nos verbos impessoaes rivc-~ir, 
Clwve, Neva, entPude-.~t> lhes dt- fára n sujeito 
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§. 11. 

Cm.1corclancia elas ProposifÕCs Parciaes cmn 
as Totaes. 

REGRA I. 

Nas proposições compostas de muitos suJeitos, 
ou attribu~os ~ontinuados, os segundos con~o~dão· 
com os pnmeuos na mesma refação de SUJeitos, 
ou de att.ributos parciaes da mesma proposição 
pela identidade do mesmo verbo, e do. mesmo ar
tigo, ou conjuncção repetida. 

Exemplos: O ouro, os diamantes, as perolas, 
tudo he terra, e da terra. Onde os tres sujeitos Ouro, 
Diamantes, Perolas, estão na mesma rasão pelare
petição do mesmo artigo; e os dous attributos Ter
ra, e Da terra, isto he, Couza da terra estão tam
bem na mesma rasão pela conjuncção que os ata. 
O que se vê ainda melhor no exemplo seguinte : 
Náo ha idade tão jlorente, nem saude táo robusta, 
mm vida tão regrada, que tenha hum so momento se
guro. Em todas o mesmo· verbo, applicado a cada 
sujeito, e a cada attributo faz de cada hum .delles 
outros tantos juizos parciaes da oração composta. 

REGRA II 

As proposições parciaes, tanto incidentes, co
mo integrantes , ligadas ás fataes de que fazem 
parte, pelo relativo conjunctivo Que, concordão ou 
com o sujeito, ou com o attributo das mesmas pela 
posiçiio immediata do mesmo conjunctivo , e não 
pelas terminações, que não tem. Quando porêm. 
as orações incidentes se ajuntiio ás suas fataes pe
los relativos conjunctivos, que tem terminações ge-
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neriras, P numcracs, como: O qual, A qual, 0$ 
tpwcs, As quaes, Cujo, Cuja, Cujos, Cujas; cnt!io 
t·oncordiio não so por posição, mas lambem em gc
ncro c numero com os mesmos sujeitos o nttribu
tos, do que fazem parte. 

Hxemplo: (..J.uantos Letrmlos lw, que o silo para 
sustentar c dcfcwler seus mâos partzdos c cegos con
selhos; aos tjtuus uiío sert:cm ele mais as scieucias 
que de miíos, com que t·oubáo o alheio, c o dão a 
t~ujo náo !te? (Arraes). Neste exemplo haJlualro 
rclati,·os conjunctivos, que ajuntiio ,· c concordão 
com a proposiçilo falai (..J.uwztus Letrados lw, qua
tro proposrçõcs parciacs, a saber: 1: a incidente 
explicativa aueo silo; onde o Que indcclinavcl con
corda com o sujeito Letrados, c a cllc se refere so 
pela sua situaçiio immcdiata: 2." outra incidente 
explicativa, Aos quaes, etc.; onde o relativo con
junctivo, dcclinavcl, concorda não so por posição, 
mas lambem em gcncro c numero com o mesmo 
sujeito Letrados: 3: ~ inciJente rcstrictiva Que de 
'llllÍos; oodc o Que se refere ao substantivo occulto 
Prestimo, c he o mesmo que se disscssemos: 1\Táo 
servem de mais Jn·estimo alêm daqucllc que hc de 
máos: 4.• outra incidente restrictiva Cujo uáo !te, 
onde Cujo se refere a dous antecedentes, hum oc
cullo, que hc Douo, c ou.tro claro, que he o alheio, 
com quem conconla em gcnero., c numero, como 
se disscsscmos: E o dáo áquelle homem, de quem, 
ou do qual uáo !te. 

Nas parciaes integrantes, corno por ex.: Diga 
que fazes, JJ!ande que faças; o Que nunca se pódc 
variar como nas incidentes: mas nem por isso dei
xa de concordar c conjuutar a proposiç:'io integrante 
com a sua f.1tnl, entendendo-se-lhe sempre o ante
cedente Isto, como se dissesscmos: D1ga isto que 
hc: ~Fazes, etc. JJ/ande isto, qt~e hc: l<àças: etc:. 
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REGRA IH. 

Nas parciaes integrantes do infinito impessoal 
o sujeito da acçiio do verbo regido sempre he o 
mesmo, que do verbo regente; c esta identidade 
faz a sua concordancia. Porêm as oraç<>es feitas 
do infinito pessoal sempre tem hum sujeito diffc
rente do da oraçiio regente. Por isso não he couza 
indifferente empregar h uma fórma, ou outra. No 
pessoal disse bem Cam<>es Lus. X. 76. 

Faz-te mercê, barão, a sapiencia 
Suprema de c'os olhos corporaes 
/Teres o que não póde a vã sciencia. 

E Garcêz. Comm. Tom. li. pag. 281 not. 180 
niio teve rasão de taxar de bastantemente licen
ciosa a locução De c'os olhos veres; pois o sujeito 
do verbo Veres h e differente do do verbo Faz. 

Mais ras~o teve Manoel de Faria e Souza 
Comm. Tomo III. col. 335 para notar os dous lu
gares de Cam<>es Lus. VII. 72 • 

. . . E folgarás de veres a policia 
e VI. I 5 • . . . . • • • • • • • Nilo te espantes 

De a Baccho em teus Reinos receberes. 

Nestas duas oraç<>es os sujeitos dos verbos re
gidos são os mesmos que os dos verbos regentes; 
e assim devia dizer : E folgarás de ver, e Não te es
pantes de receber, para guardar a concordancia. 
Com tudo algumas vezes se encontrão nos Classicos 
exemplos de infinitos pessoaes com o mesmo sujeito 
do verbo pessoal, a que servem de complemento. 
Mas ou vem antes delle, ou depois; em todo o caso 
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he :;emprc para tir1r qualquPr cqui\ ocaç:lo, ou iu
ccrloza, que possa haver sobre se ho ou nito o mes
mo sujeito de ambos os verbos. Fóra destes casos 
~c se encontra algn m ex em pio, que h c raro, de
ve-se ler por pouco corrcclo, c por hum pleonasmo 
t• xcusado. 

§. 111. 

( 'onconlm1cia das J>roposiçúes Totaes, suborcliuadns, 
com a Principtll. 

REGRA I. 

A proposiç<'to respousiva, regular, concorda 
t•om a interrogativa na mesma linguagem c em sua 
rcgcncia, ainda que em differqntc pessoa. Quem es 
tu? Sou Antouio. De quem h e este livro? De Antonio. 
A ras:io csi<L clara. Porque na frase responsiva, re
gular, ou se repete, ou se entende o mesmo verbo, 
c no mesmo tompo, c com as mesmas dcpendcncins. 

REGRA 11. 

As proposições fatacs subordinadas concordão 
no periodo com,a sua principal por meio das con
juncçües, adverbios, ou frases conjunctivas, que 
não so as Jigão em hum sentido total, mas mostrão 
ao mesmo tempo a relação de correspondencia, em 
que aquellas csti'ío para esta; relação, digo, ou de 
E.'r:cepçáo, ou de Condição, ou de Prova, e de E.'r:
plicaçáo, ou ele Circunstancia, ou de Graduação, 
ou de Coutraposiçáo, etc. Podem-se ver a explica
ção, e exemplo!! desta regra, Li v. Ill. Cap. VJ. Das 
Coujuncçúes, o as tliscordancias clestc gcncro no 
fim elo artigo s<'gnin{c>. 
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ARTIGO 11. 

Syntaxe de Concordancia Irregular, 1·eduzida 
a Regular pela Sy Jlepse. 

Ha discordancias apparentes, em que por hu· 
ma parte o adjectivo parece discordar do seu subs
tantivo ou em genero, ou em numero, ou em tudo 
isto; e por outra o verbo parece discordar do seu 
sujeito ou em numero, ou em pessoa. 

Procede isto de que a concordancia não se-faz 
então de palavra com palavra, mas da pala na coli1 
huma idea. O entendimento obrigado da necessi
dade, e auctorizado pelo uso, sem se ligar á termi
nação da palavra, liga-lhe outra idea de differente 
genero, com a qual a concorda; vindo assim afazer 
huma discordancia material e apparente para fazer 
huma concordancia real, porêm so mental. A isto 
derão os Grammaticós o nome de Syllepse_, ou Syn· 
these, que querem dizer Concebimento, ou Combi
naçáo. Vamos discorrendo por cada huma dellas. 

§. I. 

Syllepse de Genero. 

A regra daconcordancia regular do adjectivo com 
o seu substantivo não sup.rõe senão hum so substan
tivo na oração. Porêm o mesmo adjectivo 'tem de 
concordar muitas vezes comdous, ou mais substa.nti
vos, e estes mesmos de ditferentes generos. Pelo que 
pertence á concordancia do numero"; nenhuma duvi
da ha que, sendo dous os substantivos, o adject~vo e 
o verbo devão h ir sempre ao plural: e Camões, Lus. 
111. 41. não errou (como diz o A. dos Rudimentos 
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dl, Gram. P. pag. 308) na couconlancia, rp1:uulo 
•lissc ,Jc ~opyro: 

Onde rosto c uarizes se cortava: 

em lugar de a si cortava. Port!m pódc-a haver pelo 
que pertence ~{ concordaucia do gcucro seguudo os 
mesmos substantivos se achão ou todos no singular, 
ou todos 110 plural, ou hum no singular, c outro 110 

plural, pela collisão, que então ha entre a concor
dancia do numero, c a do gcncro. A practica do uso 
ltc: 

J ." Se todos os substantivos est<1o 110 singular, o 
adjcclivo do plural, sendo attributo da oral(iio, con
corda em gcncro com o masculino, como : O marido 
e a mulher sáo generosos. Quando porêm o adjecti v o 
hc apposto a muitos substantivos de couzas c quasi 
synonymos, concorda com o ultimo de qualquer ge
ncro que seja, como: O amor c a amizade verdadei
ra. A virtude, valor, magnanimidade c csfor,;o pro
]> rio. Os adjcctiYos Hum c outro algumas vezes se 
empregão assim uo geucro masculino, ainda que 
hum dos substantivos antecedentes seja feminino, 
como: Eu devia-l/te a vida c o reino; ellc hum c ou
tr{) me tirou. 

2. o Se os substantivos estão no plural, o adjecti
vo do plural concorda com o que lhe fica mais proxi
mo, quer atraz, quer adiant~, de qualquer gcncro 
que seja, como :Seus temores c esperanças eráo v:is, 
c Eráo vi'íos seus temores c espcranras; onde os ad
jectivos seus, c váos concordào em gcnero com o 
~ubstantivo, que immcdiatamcntc lhe precede, ou 
se lhe segue. 

A 's vezes porêm o adjectivo do plural se acha 
'!111 nossos Escnplores coucordado com o sub::.tan· 
tivo masculino, ainda que esteja mais remoto que o 
feminiuo, como: Os vicio~, e 11iíu as virtu•lcs sáiJ os 

Dlltl 
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que entre si discm·dáo. (1) Os louros c Iteras por ti 
lwnrados. (2) Porêm faz h uma grande differença ser 
o feminino mais proximo, exoluido da affirmação do 
,·erbo pelo adverbio negativo Não. 

3.
0 Se hum substantivo está no singular, e outro 

110 plural, o adjectivo do plural concorda com o sub
stantivo do plural em genero, qualquer que este se
ja, como:· Os dinheiros efazendaeráo muitos, e As 
fazendas e o dinheiro eráo. muitas. Não são vossos po
deres e liberalidades tão limitados. ( 3) 

Porêm do contrario ha tambem exemplos, co
mo o de Cam<>es : ( 4) 

Porque essas honras vãs, esse ouro puro 

Melhor he merectl-os sem os ter, 
Que possuil-os sem os merecer: .• 

E o de Corte Real: ( 6) 

Da líranca seda leva o charo esposo 
As calças e o jubão, de ouro lavrados. 

E nós dizemos : Tinha os pés e a cab.efa desco
bertas. Mas faz huma grande differença serem os 
adjectivos ou attributos da proposição, ou mera
mente appostos aos substantivos. 

Seja como for, esta mesma variedade elo uso 
mostra que esta ultima concordancia do adjectivo 
com o substantivo feminino do plural em genero 

(I) Arraes, Dial. 111. Cap. 5. 
(2) Ferr. Poem. I. 13. 
(3) Paiva, Serm •. Tomo UI. pag. 298. 
(.f.) Lv1. IX, 93. 
(5) Naufr. IV. 
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u;iu hu inteiramente ccrt&.~, c segura. O 111cl!Jor poio; 
hc ou c•t'ilar a concorrcncia do substanlÍ\'os ele clif
fcrcutcs goncros c nu meros; ou, a nno a poder c\' i
tar, dar a cacla substantivo seu adj('clivo separado; 
ou escolher algum de h uma so tcrminac~;io para con
cordar com amuos, como: Os dinheiros alio a vult:t
dos o afazcucla muita, ou .rJs fa::cndas e diu!tciro ct·iío 
gnincles. 

Bem se v e, que Clll todos estes casos a concor
tlancia não he exacta. Porêm a Syllcpse lw que salva. 
todas estas discordancias parciaes e inevitaveis, fa
zendo concordar o adjecli,·o com hum dos subst<lll
tivos, com que mais relaçties póde ter ou de uumc
r·o, ou de proximidade, ou do ]Jrccmimucia1WfJCIIr
ro; visto uão o poder concordar com todos l::cu:1o 
mentalmente, applicando a cada hum a sua siguili
cacão. 

• Tambcm ha syllcpsc do gcncro, quando não 
concordamos os traclamcntos políticos das pessoas 
com os adjectivos e particípios, que se lhes seguem. 
l)or exemplo, estes nomes JJlaycsta<ie, Alteza, E.t·
cellencia, Senhoria, JJ!erct, etc. São substantivos fe
mininos, c neste gcnero concordamos com cllcs o 
Jlosscs~ivo Vossa; c isso não obstante, dizemos: 
Vossa lllayestadc he magnífico, l'ossa .Alte::afui ser
vido: onde os adjcctivos maynijicn c servido não 
concordão formalmente com os substantivos JJ!a
gcstadc, Alte::a; mas com os appellativos Rei, "' 
Principc, que temos em m~nte. 

O que outrosim se vê nos substantivos ft'mini
nos Charamela, Sacahua:a, Sanfouhuz, Trombeta, 
Jlfascara, Pessoa, c outros, a que se ajunli1o adjPcti
vos masculinos entendendo-se-lhes pela sylll'pse o 
appcllativo Hnmcm, como: JJ[uitas Clraramrlns, .
'iacalmxns ,·c~tidos: lluma Sau(onilla t'f'I.~O: Hum . ~ . 
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~lascara : Hum 1i·ombeta ; Huma Pessoa chama
do, etc. 

Os adjectivos Excepto, Metliante, Não obstan
te, Sal·vo, Supposto, usados adverbialmente nestas e 
semelhantes expressões: Excepto ·algumas pessoas 
nobres, Meáiante as suas orações, Náo obstante estas 
couzas, Sitlvo a honra e os díreitos, Supposto esta cer
teza; pnrecem discordar em genero e numero. Po
rêm entendendo-se-lhes a todos Isto, que he, como : 
Salvo isto, que he, a hortra, e os áir.eitos, fica salva 
sua concordancia. 

§. 11. 
Syllepse dos Nttmeros. 

Ha syllepse dos numeras, quando a nomes do 
singular se ajuntão adjectivos ou verbos no plural ; 
ou pelo contrario quando a nomes do plural se ajun .. 
tão verbos no singular. Succede isto principalmente 
com os nomes collectivos. 

1. o Quando hum substantivo Collectivo Partiti
vo do singular h e seguido da proposição de, e de hum 
nome do plural, o singular vai incluído no plural, 
como a parte em o todo. O adjectivo pois e o verbo 
concordão com o plural, e não com o singular, co
mo: Tanto que hum golpe d'elles se fizerão Senhores 
della. (Barros) Esta vão pegados com elles huma in
finidade de homens. (Souza) A multidão dos artifi
cios de fogo, que continuamente succedião, h uns a 
outros, alumiavão a fumaça da polvora. (Pinto Pe
reira). 

2.
0 Quando porêm o substantivo Collectivo he 

Geral e não partitivo, e he igualmente seguido da 
preposição de, e de hum nome do plural, este plural 
vai incluido no singular como a especie no genero. 
O adjectivo pois e o verbo concordão com o colle
ctivo singular, e n~o com o nome do plural, como: 
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() e:rn·cito tios iutieis fui intciramcutc tltrrCJtadu. 
3. • Quando o substantivo Collec:tivo Gemi se 

piic so, ou com a prcposiç:1o de, c hum nome do sin
gular, o ndjectivo c o verbo podem concordar ou re
gularmente com o mesmo colll'cth·o uo singular, ou 
pela syllepsc concordar em plural com os muitos in
clividuos, que o mesmo comprchendc, como: Po
t:o(n·iío os dcgdos muita Surte de gente, que pareciáo 
poln·es (Souza), ou Povomxz os dcgráos muita sorte 
de geute, que l'arecia po/n·e. Começou a quebrantar 
o povo com d1vcrsos gravames, tirando-lhe as for
c;as para melhor os dominar, timidos, csujeitos,(J. 
Freire) ou: para melhor o dominar, timido, c sujeito. 

-1: Quando algum dos nrljectivos collectivos 
universaes Tudo, c :Nada se põe depois de muitos 
substantivos continuados, ainda que sejão do plu
ral, o verbo vai ao singular, como: O ouro, os dia
mmztcs, as pcrolas, tudo he terra e da terra. Bens, 
dignidades, lwm·tls, tudo desapparecc á morte, Jo
yos, couvcrsaçóes, espectaculos, nada o tirava de seu 
'I· c tiro. 

s: Assim como com os collecti\·os gcraes do 
singular se põe ;l.s vezes o adjectivo c o verbo no 
plural, assim com os substantivos do plural, toma
dos colleclivamente, se põe ;Ís vezes o verbo no sin
gular: o que accontcce sempre com o verbo Haver 
impessoal na significação de existir, c com os ver
bos, que o determinão ao.iufinito, como: H a tempos, 
Houve muitos homens, Haverâ. cemmmos, Pódeha
ver alguns, Accoutece ha~:cr pessoas, ele. 

Quando se usa dos pluraes 1\rós, c Vós em lugar 
do singular Eu, c Tu, os verbos concordão com ellcs 
no plural; mas os acljcctivos põem-se no singular pe· 
la syllepsc, como :Se 1w. vida scguiráes a opimúo, 
1lwzca sereis rico; se a cmiformárcis á 11ature::a, 
mmca fõreis pobre (Lucena). A11tes spjamos breve 



a84 G ll A l\( l\1 .-\ T I u A 

~ue prolixo (Barros). Nós náo somos abastanle para 
compridarnente louvar. (Ferniio Lopes) : o que não 
he falta de concordancia, com6 erradamente disse 
Francisco Dias na sua Analyse coroada em 1792. 
Mem. áe Litt. Portug. áa Academia, tom. IV. 
pag. 34. 

Hum e outro, e Nem hum nem outro admittem 
a concordancia do adjectivo e do verbo em qual
quer dos numeros, como: Hum e outro he bom, ou 
sâo bons : nem hum, nem outro he bom, ou sáo bons. 
Não corre a mesma re~ra com os appellativos. Pos• 
so dizer: Hum e outro homem; mas não : Hum e ou
tro homens. 

§. 111. 

Syllepse das Pessoas. 

Quando na oração concorrem muitos sujeitos 
de differentes pessoas do singular com hum verbo 
so, este põe-se sempre no plural concordando com 
todos em numero ; e em pessoa com o mais nobre, 
qual he o da primeira pessoa a respeito do da segun
da, e o da segunda a respeito do da terceira, como : 
Eu e tu andamos de saude : Elle, e tu estais sentados : 
Nós e vós hiremosjunctos. 

Em todas estas syllepses as discordancias ap
parentes dos termos da proposição são admiUidas 
pela necessidade, concordadas pela rasão, e aucto
rizadas pelo uso. Mas as que não tem por si nem ne
cessidade, nem rasão, nem auctoridade, são as que 
mais merecem o nome de solecismos que o de syllc
pses, e que igualmente se pode~ commetter na sy~
taxe ou dos termos da proposição, ou das proposi
ções parciaes com as tota~s, ou da.s totaes entre si, 
como passamos a ver no art1go seguwt~. 
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JJus Discordaucia.~, últ ,'-,'olecismus. 

Scguudo Quiutiliauo (1, 5) ha solecismo em 
qualquer oraç<1o de hum scuticlo total, quando nella 
~c põe adiante alguma palavra, que n:lo concliz, nem 
concorda com as antecedentes. Todo solecismo poiN 
he hum erro tlc syntaxc ou de concordancia, ou de 
rcgeucia: mas daquclla especialmente. Estes erros 
J•odem-se commcttcr ou nos lermos mesmos da pro
posiç:io qtfcr simples, quer composta, ou na uni:lo 
elas proposições parciaes com suas lolacs, ou na 
uni:1o das lotaf's l'ntre Ri, 

~- I. 

Discordcwcias, ott Solecismos rw:; termos da 
Preposição. 

Nos termos da proposição ba erro, quando as 
coujuncçõe~ copulativas ajunt<lo sujeitos, attribu
tos, ou complcmeutos pertencentes a differcntes 
verbos, como : Condenmo sua preguiça; e as culpas, 
que seu descuido lhe ft.z commetter, são inexcusa
veis. Este defeito tem os versos de Camões. Lus. 
I. J. . 

. . . . . . Que for;lo dilatando 
A Fc, o lmpcrio, c as terras viciosas 
D' Africa e d' As ia andárão devastando: 

ou quando se emprega a disjunctiva Nem se precc
tlcr outra negação, a qual se entende nas frases in
terrogativas negativas, como: Por ventura /ta mcre
cir1tcnto algum uo bem1 que hum homemfa:: a si, nem 
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aos outros por amor de si? Por~m ainda com o mes
mo Vieira não diria eu = A afronta da Cruz foi a 
maior, que padeceo, nem podia padecer Christo a mãos 
da infidelidade, e temeridade humana. V. Levizac 
Gramm. Part. Il. C. X. Art. 111. 

Com Hum e outro, ou Nem hum nem outro po
demos concordar o verbo e o adjectivo no plural, 
como vimos; por~m não os appellativos. F r. Luiz 
de Souza ( Vid. do Arceb. V, 4.). disse com mais li
berdade do que devia: Não erão hem despedidos de 
hum e outro Arcebispos. 

Cada, Cada hum, Cada qual, como são distribu
tivos, não admittem o verbo no plural depois de si, 
dantes sim. Assini Azurara disse bem e mal ao. mes
mo tempo neste lugar da Chr. de D. João I, P. III. 
C. 34. Cada hum trazia tamanha ledice, como se de
terminadamente soubessem, q ué sem nenhum perigo 
aviam de aver vi'ctoriá. Admittem porêm no plural 
depois de si nomes, que se lhes referem, como : Vi
via cada hum (dos Eremitãos) eni sua cella,feitas de 
pedra e cobertas com ramos. Brito Chr. V. 6. 

Pelo contrario quando muitos substantivos 
continuados. não estão na mesma relação, h uns para 
oii.tros, mas em differente, pode-se o verbo pôr no 
plural, como: Patecasir com todolos seus paáeciáo 
grande fome. Goes Chr. de D. João 111. Li v. IH. 28 : 
mas h e erro concordar com elles o adjectivo em o 
numero plural. Assim disse mal Cort. Real (Naufr. 
Cant. VIII.) 

No batel vistes ja quasi alagai/os 
Esse bom Capitão com quanta gente 
Naquella embarcação primeira vinha. 

Melhor disse o mesmo Goes, ibid. I. 35. N esla 
ano-ra foi Vasco da Gama com outros tres homens 
Jer~áa. 
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O artigo neutro O,juncto ao vcrbosub&tantivo 
Str, hc sempre hum attributo, rc)atÍ\'O ao sPntido 
de hum adjccli\'o, ou appcllath·o da or:u:uo autcce
dente. Hc por tanto erro ou concorda-lo com os di
elos adjccli\'os c appcllalivos em gcnero c uumcro; 
ou concorda-lo no genero neutro, uilo lendo a pala
vra, a que se refere, gencro alttnm, como sP uisscs
scmos: Esta hisloria acabar.( de tleswgmmr os que 
devem se-lo, isto hc, desm.qanrcilo.~; o que não está 
na primeira frase, mas dcsc11ganm·. No mesmo erro 
cahio Vieira, Carta I, G 1 : Debaixo llcstcs aceidcn
tcs se encobre grande substancia, a qual se mauifes
larcí brevemente quando ja hoje o Juío esteja. 

Tambem se erra ou.omittindo o artigo, quando 
se deve pt\r; ou pondo-o, quando se de\'C omittir. 
Quando concorrem muitos substantÍ\·os de diflcren
tcs gcncros c numcros, principalmente ni'ío senJo 
synonymos, não basta pôr o artigo soao primeiro; 
hc ucccssario repeti-lo a caua hum, n dizer: Os pais, 
e as múis; O senhorio dos homens, das terras, c dos 
ventos (I) ; c não : Os tmis, e múis; O senhorio dos 
homens, terras, c rcutos. 

O mesmo se deve praticar com os adjcctivos, 
q~c tem significações oppostas. Jacyntho Freire 
c.lJssc : (2) Ou de se consumem com os successos 11ros
peros e adversos. Deveria dizer: c com os adversos. 
Quando em lugar do artigo se põe outro determina
tivo, este mesmo se deve repetir a todos os substan
tivos continuados, principalmente quando são diflc
rcntcs gcncros c nu meros, c dizer: JJ/eu pai, c mi
""a mái; Setts vestidos, c suas joias; Rste homem, c 
esta mulher; c uão: lJfett pai, r múi; &us 1'l'stidos, e 

{I) Ja~) nlhu Frcirl', l"ilitl dr JJ. J,,j;., J.Í\. 111. pag. I li i 
1:.! llottl. t•ag. 10\. 

EcQ 
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joias; E~ie homem, e mulher. Pelo contrario, quando, 
qualquer nome appellativo he determinado por al
gum dos adjectivos determinativos, h e hum pleonas
mo excusado ajuntar-lhe o artigo. Nossos melhores 
Classicos dizem sempre: Meusavós, Teus antepas
sados, Seusbens,Vossafortuna, etc., e não: Os meus 
avós, Os teus antepassados, Os seus bens, A vossafcn:
tuna, etc. 

O collectivo universal Todo, quando se toma 
tlistributivamenle em lugar de Cada, tambem não. 
admitte de companhia artigo depois de si, como : 
Todo lwmem pode mentir, mas nem todo homem men
te. Esta he a pract.ica de nossos melhores Escripto
res. Quando porêm se toma pela totalidade ou aóso
luta, ou parcial dos indivíduos, admitte artigo, mor
mente seguindo-se-lhe alguma incidente, que ores
trinja, como: Querer contentar todo o mundo he lou
cura : H e necessario cumprir todas as obrigações, que 
cont1·ahimos. Taes silo as discordancias e solecismos,. 
em que inda agora cahem muitos a respeito dos ter
mos da proposição, e seus modificativos. 

§. li. 

Das Discordancias e Solecismos na união das 
Proposições Parciaes. 

Passando ja ás discordancias das proposições 
parciaes com suas totaes; he huma observação cer
ta, que nenhuma proposição incidente póde modifi
car hum antecedente, que se não ache j.a determina
do ou pelos artigos, ou por outro determinativo. H e 
pois erro ajuntar qualquer incidente a hum appella
tivo indeterminado, como seria: .Pedro he homem, 
que muito estt'mo: Casa, que mal se edi.fica, em breve 
cahe. Devo dizer: Pedro he hum homem, que muito. 
estimo. A casa, que mal se edijica, em breve cahe. Por 
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esta r:lb:iu hc iucorrcda a cxpn•ssão tio Barro-; (I): 
O tempo uúo qastm·tí doutrina, co:,turncs, I ingua~t·m, 
qw· o.~ Poriugue::es nrstas terras tlcixáriío. Fic:l\'a 
melhor: c& doutrina, os coslttn•cs, e a liugua!1em, que, 
l'lC. 

Daqui vem, qm•, 'lunmlo o nnlc>ccdcnle hc hum 
appcllath·o com artigo, sl'guido de oulro suh~tanti
,.o com a preposição tlr sem artigo; o relati\ o con
junl'li,·o (Jue, que lhe ala a proposic;:io incidt-nte, sn 
refere natumlmeutc no substantivo dPlcrminado. o 
uão ao indeterminado. Quando digo v. ~r. Pedro ltr 
hum homem de honra, q uc cu muito estimo; o (.lu c não 
causa equivoco, pon1uc se r<'fcrc não ao substauti
vo immetlinto nnteccdeute lloura, que se acha in
clcterminado; mas sim ao mais remoto !tomem, espe
cificado pelo artigo llum. 

Não succedc porêm assim, quando o segundo 
substantivo tem ta m bem artigo. Eu tão o Que pode
se referir ou ao primeiro, ou ao segundo; c neste 
caso deve-se variar a fórrna elo relativo para tirar a 
ambiguidacle, como neste exemplo: llwnmilagrc cla 
Divina Providencia, que !te grande, el c. Oudc oQw; 
hc equivoco, c faz dll\·idar, se a incidente perleuce• 
ao· primeiro substantivo .Itlilaqre, se ~•o segunclo t' 

mais proximo Providcucia.l';,ra se tirar a~ duvi<l:t, 
dcvc·sc mudar o Que em O qual, se se refere a llli
lagrc; c em A qu(tl, se se refere a Provitlcucia. 

Tambern se l'ostuma e·rrar na concorelancia das 
proposie;ões pnrciaes, feitas pelos particípios imper
feitos activos cmudo, quando lendo dilft-reute sujei
to do da sua princip~d, este se lhe n:'io exprime•, tlei
xanclo assim em duviela, se o a~·ente ele :uubos os 
verbos hc o mesmo, st- tli\'cl'~o.'J al'yntho Frc•ir«' n:t 
mesma fala ele Co;e Ç'ofar l'ahiu duas \ czcs ucsla 

( tl Jli;~l. da L •• 11 p·•g .!:!~l. 

J~cc • 
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inath·crteucia : a primeira quando diz: Sendo vassal
lo, me tratou como amigo, c me amou como filho. De
via dizer: Sendo cu vassallo, etc. A segunda, quando 
diz: Por's, insensíveis, e ingratos, estamos alimen
tando os homicidas de nosso monarca em nossa mesma 
casa, gozando como herança a praça, que assegurarão 
com tão atroz delicto, hontem hospedes, ago'ra senho
'l'es. Deveria dizer : Gozando elles, etc. 

Hum semelhante erro se commette nas ora
ções parciaes integrantes do infinito, quando o ver
bo, que as determina para lhe servirem de co~ple
lnentos, tem o mesmo sujeito, ou differente, usando 
da fórma pessoal no primeiro caso, e da impessoal 
no segundo, e dizendo v. gr. Vens para me veres, e 
não para te ver, quando pelo contrario se deve di
zer: Vens para meve1·,enáoparateverem. Veja-se 
Cap. 11. Art. I.§. 2. Regra IIT. 

Outro solecismo bem vulgar he empregar ore
lativo conjunctivo adverbial Cujo, que vai o mesmo, 
que De quem, D' o qual, ou sem a sua relaç~o pro
pria de Possessão em lugar de Qual, ou Que sem 
preposic~o, dizendo : Hum homem, cujo náo conhe
fO: ou êomo complemento de outra preposição dif
ferente daquella, que sempre leva comsigo, como: 
Em todas estas sepulturas e moimentos ricos dos 
donos de cujas forão. (Tenreiro Itin. Cap. 10·.) ou 
dando á preposiç~o de, inclui da no mesmo conjuncti
vo, outra relação differente da que naturalmente 
tem para exprimir hum pQssuidor, como fez.nosso 
Lobo na Egloga 111, dizendo : 

Ao rico tudo lhe cabe : 
O pobre lamenta e chora, 
H e soa canceira sua, 
E o bem de cujo Deos sabe 

De cujo em lugar de De quem he hum pleonas
mo insupportavel; e se De por ellipse está em lu-
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g:tr De aqu,./lc, o relalh·o Cujo ja se uão refere ao 
substanli\'o Bem; nem com ellc concorda, como 
clcvia; mas com o possuidor do qual, ou 'lual Dt.os 
sabe. De qualquer modo o abuso deste o dos mai<> 
conjundivos relativos perlurh:l iutciramcnlc aliga
c;ão c concordaucia das proposiçcics incidentes com 
suas lulacs, de que fazc111 parte. 

~. 111. 
Das tliscordancias, ~u Solccismos ua zm iáo das 

Proposiçúcs Totacseutre si. 

Finalmente lambem ha solecismos c discor
tlancias na ligação das proposit:cics tolaes, qpc com
Jlócm os membros de qualquer pcriodo, todas as ve
zes que ha iuconscquencia entre a proposição prin
cipal c suas suborc..linai.las, ou por não haver corres
Jlondcncia entre as conjuncções pcriodicas para as 
fazer jogar humas com outras; ou por esta corres
pondcncia se achar perturbada com outras orações 
mal colloc:ulas, que se lhe mcttem per meio. 

Os Grammaticos chamão ..t'lnacloutlw a esta cs
pecic de solccismo, como, se principiando v. gr. o 
pcriodo por Aimlaquc, c· fazendo esta conjuncção 
esperar a sua correspondente, que bc Comtudo; se 
snbslituissc a de Assim tambcm: ou ás avessas co
meçando por Assim como; acabassem os por Com tu
tio, c assim em outras, como: Simão ela Costa em. 
vcudo as vcllas, c se aflirmou serem galc's, se foi saiu
tio para o mar . .Andrade, Chr. D. J. IV, 92. Comcçoz' 
a abrir outras minas, que sclltlo lambem conhecidas, 
se atalltm·áo: as quacs néio ,·cferimos, ]Jorque 1zéio iu~ 
volvem succcsso mcmot·m·cl, como por evitar o fas
tio de rrlatar cousas Uio parecidas. Jacyntho Freire 
11, 183. 

:\las) guanlada ainda a devida corrcspo nden
cia entre os conjuncti\·os c pensamentos, que cllcs 
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ligão, pode haver confusito no sentido, por não esta
Fem as orações em seus devidos lugares. Hum Au
ctor illustro diz: Sendo sempre justa e sauta a vonta
de de Deos; e/la da mesma sorte !te sempreadoravel, 
e sempre digua de nossa submissão e amor; hem que 
seus effeitos sejáo para nós al_qumas vezes custosos e 
duros: pois que soas almas injustas he que podem. 
achar que dizer contra a Justiça. 

A J>roposição principal deste periodo he : A 
vontade de Deos !te sempre adoravel, etc. Ella he pre
cedida de h uma proposição subordinada, e seguida 
de outras duas. Cortada a ultima que he: Pois que 
so as almas injustas, etc., não ficaria o periodo máo; 
porque esta oração, posta no fim delle, causa seu 
embaraço, e sua confusão: embaraço, porque não 
está em seu lugar em rasão de se referir á proposi
ção principal, que lhe fica acima alguma co usa dis
tante; e confusão, porque parece á primeira vista 
referir-se á subordinada immediata, que lhe pre
cede. 

Nem este effeito se remediaria com iranspo-la 
para o seu lugar; antes se viria a recahir em outro. 
O unico meio pois de o evitar he cortar-lhe a con
juncção PO'rque, e fazer uma oração á parte, que o 
sentido mesmo ligará naturalmente com as de cima .. 

CAPITULO III. 

Syntaxe de Regencia. 

Reget· quer dizer determinar, e demandar alguma. 
couza. E como em todas as linguas ha humas pala
vras, cuja significação he transitiva, ou relativa, e 
que por isso requerem se lhes complete para não fi
car suspensa ; daqui veio dizer-se que1 assim como 
a relação de Identidade entre as ideas ho o funda
mento da syntaxe de concordancia, assim a relac;ão 
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clt• /Jtiermiuarlío entre as mesmas hc o fumlamento 
tia :.vutnxo de regcncia. 

·Por (•xemplo: Os \'crhos acth os transitivos re
querem depois de :.i hum ohjecto, em que passe sua 
:tcç:1o. Os adjeclivos da mcsm:1 t>ortc, f(UC tem hu
ma siguilicação relativa, requerem df•pois de si h~tm 
termo, que lhes complete ~ua rel::aç:1o; •• as prepo~i
cües cum H'IIS complcnu•ntos requerem outrostm 
);um antccedcnlc, a <)llf'lll t>irvão de complemento. 

11:1 outras p::alavras, cujasignilica•:ão hc iutran
siti,·a c ahsoluta, c que por isso n:'io dcmandão de
pois de si ou lras p:tra llw com plct:arem ; como são 
'luas i todos os uonws appPIIali,•os, c os adjcctivos, c 
,·crbos, que exprimem hum l:iÍmplcs estado, huma. 
fJUnlidndc absoluta. Por~m assim mesmo são suscc
ptiYcis de \'arias determinações, c circunstancias, 
com que sua significaç:1o se pode ou restringir, ou 
explicar pelas preposições com seus complementos, 
que se lhcs.ajuntilo. Estas palavras pois não S<lo re
gentes, mas sim rcgid3s; c d'aqui duas cspccies de 
rcgcncias, humas CorrelatÍl:as, c outras simples
mente Relativas. 

Quando as palavras tem huma signiticação re
lativa, que para l)C terminar necessita de huma pre
posição com seu complemento, esta rcgcncia hc 
correlativa; porque, se a palavra demanda huma 
preposição com seu complemento, esta mesma prc
posiç:'io com seu complemento dcmauda huni ante
cedente, a que sir\'a de complemento. Quando di
go, por ex. Amo a Deos; o verbo Amo pede hum 
compl<:>mcnto; mas tambem o complemento A lJeos 
pede hum antecedente, qualquer que ellc s<:>ja. 

Quando port!m as palavras tem huma significa
ção absoluta, <:>sta nada determina; c por~m pode 
ser dctcrmina(la c mo(lificada por huma pr<:>posição 
com seu consequentC', a qual demanda ncccssaria.-
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mente hum termo antecedente, a quem complete, 
qualquer que elle seja. Esla regencia pois he sim
plesmente relativa; porque nella não ha senão hu
ma so relação, que he a do termo consequente ao 
antecedente, e não deste áqnelle. Quando digo, por 
ex. O amor de Deos, o appellativo Amor per si nada 
pede; porêm o complemento De Deos pede infalli
velmente hum antecedente. 

Onde ha regencia, necessariamente hade ha
ver Partes Regentes, e Partes Rega'das. As partes re
gentes, propriamente falando, não são senão duas, a 
saber: O adjectivo de significação relativa, c a pre
posição ; porque no adjectivo vai incluído o verbo 
adjectivo, e o adverbio mesmo de significação rela
tiva ; pois que elles não tem esta signiticação senão 
do attributo relativo, que levão coinsigo Depender 
de Deos, Dependente de Deos, Dependentemente de 
Deos, he tudo a mesma idea relativa de Dependen
cia, que se reproduz debaixo destas differentes for
mas. A preposição tambem de sua natureza he rela
tiva, e pede não so hum termo consequente, que 
complete sua relação, mas tamhem hum anteceden
te, a quem ella mesma com seu consequente sirva· 
de complemento. Quando digo: A Deos; a preposi
ção a não so requer o nome que tem adiante, mas 
lium antecedente de significação relativa, a que sir
vade complemento, v. gr. Rogo a Deos. 

Partes Regidas podem ser todas as que com
põem a oração ; ou hum Nome, quer proprio, quer 
appellativo, Livro de Pedro, onde Peàro he regido 
da preposição, e Livro regido. outrosim da mesma 
preposição com seu complemento : ou hum Verbo 
v. gr. Quero amar, Para amar: ou hum Adverbio, 
como: D'onde, Por onde, Para onde: ou qualquer 
outra parte substantivada, como: Com outro Ru, 
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Querer o justo, o bomj Laurar aisj Dizer pro e con
tra j Sem se11áo, etc. 

As I.inguas Grega c Latina, para mostrar a" 
tliffcrentcs relações, em que estas palavras regidas 
esta vão para as que as rcgiclo; scrviiio·sc ou das dif
fcrcntcs terminações, que davão ao mesmo nome, 
chamadas Casos: ou, quando a palavra regida era 
indeclinavcl, pomlo-a juncto d3 rc~cutc, como: Ge-
1mjlectere, Ilomojrttgi, E:rimlc, Commisisse cavet. 
Nós, á exccpção dos pessoacs primiti"vos, ntio te
mos casos. 1\Jas nem por isso deixamos de exprimir 
as mesmas relações, que os Gregos c Latinos expri
mião pelos seus casos, on sos sem preposição, ou 
com clla. O que ellcs fa.dão pelas Posposirócs, ou 
tcrminacões accrcsccntadas no fim do nome, faze
mos nós" pelas Preposições jonctas ao principio do 
mesmo. Os signacs são alguma couza ditfercntcs; as 
relações porêm significadas por cllcs siio as mesmas. 

Ora todas estas relações se reduzem geralmen
te a quatro, correspondentes aos quatro casos Lati
nos. Porque ou a parte regida está em rasão do obje
cto para a parte regente; c lhe daremos o nome do 
Complemento Objectwo, que corresponde ao accusa
tivo Latino; ou em rasão de Termo, c lhe chamare
mos Complemento Terminativo, que corrcsponde 
em parte ao dativo Latino. Ambos estes complctão 
a significação reJa ti v a das partes regentes. 

Ha outros dous complementos, que não com
plctão, mas mud:io a significação vaga c absoluta 
das partes, quo mio regem; outros ou restringin
do-a, ou explicando-a. Ao primeiro dou o nome de 
Complemento Rcstt·,ictivo, que corrcspondc ao geni· 
ti v o Latino; c ao segundo o de Complemwto Cir
cunstancial, que corrcsponde ao ablativo Latino. 
Os primeiros dous são regidos pelas partes rcgen~ 
tes: estes dous segundos não são regidos, nem deter .. 

Fff 



!39 G GR.A.l\11\IATICA 

minados pelas palavras a que servem de comple
mentos; mas elles são os que propriamente as regein 
e determinão. O que passamos a explicar no artigo 
seguinte, que tracta da syntaxe de regencia regular, 
reservando para o segundo o tractar da regeucia ir
regular. 

ARTIGO I. 

Synta:re de Regencia Regular. 

A regencia he regular, quando as palavras re
gentes tem expressos na oração os seus devidos 
complementos, e os complementos os seus devidos 
antecedentes, sem ser preciso entenderem-se-lhes 
de fóra. As palavras regentes ou ~Significão tão so-
mente h uma acção, ou tão somente h uma relação, 
ou huma acção e ao mesmo tempo huma relação. 

As primeiras devem ter hum complemento ob
jectivo, as segundas hum terminativo, e as terceiras 
dous, hum objectivo e outro terminativo. As pala
vras, que não significão nem acção, nem relação, 
não. requerem complemento, mas podem receber 
ou o restrictivo, ou o circunstancial, como passamos 
a mostrar discorrendo por cada hum delles. 

§. I. 
Complemento Objectivo. 

Chama-se assim toda palavra, ou ot:ação, que 
he o primeiro termo, ou objecto, sobre que se exer· 
cita a acção do verbo activo, com a qual se respon
deria á pergunta O que? como quando dig·o = Eu 
amo j se se me pergunta O que? e respondo a Deos? 
este substantivo Deos com a preposição a he o com
plemento objectivo do verbo Amo. 

Quando este complemento objectivo he de. 
pessoa ou couza personificada, sempre leva com sigo 
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a preposiç:'to a, excepto se s:lo pronomes pC'ssoacs. 
Porque como estes tem casos apropriado~ para ex
primir C'Sla r<>laç:lo objcctiva, comNigo mesmos lt>
''iiO udvcrbialml'lltP a IIIC'~>ma prcposiç:io. Assim di
:r.emos com prcposiç:lo: .Amar a Dcos c ao proximo 
como a nós mesmos ; 1/mu·ar a seu pai e a sua mãi ; c 
sem clla : Rute amo, Tu te amas, Rllcs uos nmúo, Tu 
me amas, Elles \'OS amúo, Elle se ama, Rllrs ~c amúo, 
Eu o amo, Tu osamm. Estcscasossãoincliticos, (' 
por isso I em todos accenlo 1-!rave, c pod('IIJ c.:.lar an
tes, ou depois do verbo. Estes mesmos pronomes 
nunca são complementos objectivos do verbo, se
não quando este hc simplf.'smcutc acti\'o, c não ao 
mesmo tempo relativo. Porque cnt;1o mudão de rc· 
laç.lo. como \'Cremos mais abaixo. 

Quaudo porêm o complemento objcctivo he dl• 
couzas, .c não (I c pcsso~s, então não Jcva oomsigo 
preposição alguma. O lugar immediato, que se.lhc 
d;\ logo depois do verbo, na construcç:lo dirccta, ht' 
o signaJ desta sua relaçi'ío, quer leve artigo, quer 
uão, como: Amo a virtude, Aborreço o vicitJ, Busco 
hom·a c dinl1eiro, Quero viver : onde as palavras vir
tude, vicio. honra, c diJZheiro, c o infinito viver sem 
ser preccdidos(la p~cposição a, so pela sua posição, 
fazem os complcmcutos objectivos, cada hum de 
seu verbo. 

A rasno de h uns complcmeutos objecth·os leva
rem preposição, c outros uão, he, porque muitos 
verbos activos tem significação activa c ao mesmo· 
tempo relativa; c pedem por conscqucncia não so 
hum objecto, mas lambem hum termo. E como 
aquclle ordinariamc11lc hc de couzas, as palavras, 
que exprimem estas, v<lo sem a preposiç:io a, ficando 
esta reservada para o termo da relaç.1o, que as mais 
das vezes hc pessoa, como melhor se verá no §. se
guinte. 

Flf• 
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§. 11. 

Complemento Terminativo. 

Chama-se assim toda palavra, ou oração, que 
serve de termo á significação relativa das palavras 
regentes: e assim como as significações relativas 
são. differentes, assim o são tambem as preposições, 
que se empregão n'estes complementos terminati
vos. As mais usuaes são seis, a sab~r: a,para,por, 
de, com, contt·a, com as quaes, e com seus canse
quentes se responde ás perguntas, que naturalmen
te se farião a quem empregasse huma destas pala
vras relativas sem termo algum; que completas~e 
s.ua relação, dizendo: Abalançar-se, Prestar, Tro
car, Lembrar-se, ReconciHar-se, Conjurar-se, etc. 
Pois justamente se lhe perguntaria: Abalançar-se, a 
que? e se lhe responderia v. gr. Aos perigos: Prestar, 
para que ? Para muito : Trocar ouro, por que ? J!or 
prata : Lembrar-se, de que? Do tempo passado: Re
conciliar-se,- com quem? Com seus inimigos: Conju
rar-se, contra quem? Con_tra a patria. O mesmo ac
conteceria com os adjectivos d_e signifieação relati
va, como: Pertencente, .Apto, Empenhado, Depen
dente, Concórde, Indignado, e infinitos outros. 

Aqui seria o lugar proprio para fazer o catalo
go de tqdas estas palavras de significação relativa, e 
das differentes preposições com seus complemen
tos, que depois ~e si pedem como termos.de suas ~e
lações, como fez o-Auctor daGrammat'tca da Lm
gua Castelhana, gastando nelle huma sexta parte de· 
sua obra. Porêm esta empresa para ser completa, 
requereria hum largo diccionario, qQe, depois de 
feito, pouco aproveitaria aprende-lo de ctir. Para sa-· 
ber as preposições regidas destas palavras, bastare .. 
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Hí'ctir em sua significnçfto, consultar o uso vivo, e 
ua duvida os diccionarios da Língua. 

Os adjectivos o adverbios, que podem reger, 
uunca tem senão siguificaçtío relativa. A maior par· 
to dos 'crbos arlivos wlo tem sentío esta significa
ção simplesmente sem ser rcl:lli·,ra. Por~m ha m.ui
tos, cuja signifkação activa hc lambem relativa. 
Taes são grande parte dos verbos pronomiuaes, n 
os que significão .Accomodar, AJuntar, AttriLuiJ·, 
Dm·, Tirar, Receber, etc. 

Estes tem ordinariamente dous complemento:.. 
hum objccti\'o correspondente :{sua ncçao, c outro 
terminativo correspondente :{ sua relação, como: 
])ar louvor ao me1·ecimento : Tirar o dú·eito a quem. 
o tem : Receber alguma cou::a ele alguem, etc. 

Como os casos pcssoaes JJJe, :Nós, Te, Vós, Se, 
,•alem tanto como Amim, A1-zós, Ati, Avós, Asi, 
quando se ajuntão aos verbos meramente activos, 
são sempre complementos objectivos dos mesmos. 
Quando por11m se ajuntilo com os verbos activos re
lativos, de que estamos falando, silo sempre complc
meutos terminativos. O pronome directo da tercei
ra pessoa lhe, lhes, hc sempre terminativo, como se 
Jlodc ve1· nestas frases: Fa::e-me isto, Faze-nos este 
favor, Faço-te merct, Faço-vos merct, Dm·-se louvo
res, Q.ue7·er-lltc toclo beml etc. 

§. III. 

Complemento Rcstrictivo. 

Os dous complementos objectivos c terminati
vos, de que acabamos de falar, são os unicos regido~ 
c determinados pelas partes regentes, e como tacs 
os unicos lambem, que s~o neccssarios c indispcn, 
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saveis para completar as sig·nificações das mesmas, a 
qual_sem elles ficaria por completar e suspensa. 

Os dous seguintes porêm, que são os comple
mentos, Reslrici'ivo e Circunstancial, não são deter
minados, nem regidos por parte alguma da 01·ação; 
mas addicionados a ellas por quem fala ou escreve, 
para lhes modificar e mudar a signilicação,ja restrin
gindo-a, ja explicando-a, e a~upliando-a. Não são 
por tanto essenciaes e necessarios á integridade 
g·rammatical da oração, ainda que o sejão paa-a a sua 
verdade, e boa intelligencia. 

O Complemento Restrictivo he qualquer pala
vra, prece.dida da preposição de, e posta immediata
mente depois de qualquer nome appellativo, para 
lhe restringir e determinar a significação vaga á ge
ral, que sempre tem, como quando digo: Livro de 
Pedro, Homem de vi'rtude, Amor áe Deos, Senhor de 
escravo; onde os nomes appellativos Livro, Homem, 
.Amor, e Senhor, sendo communs a toda a casta de 
Jivros, de homens, de amores, e de senhores,_são res
tringidos o 1. • a hum individuo pela addiçiio do nome 
proprio Pedro; o 2. o a hu ma classe particular de ho
mens virtuosos pelo complemento de virtude; o 3. o a 
hum amor singular pelo complemento de Deos; e 
o 4 u a hum possuidor·privativo pelo complemeuto 
de escravo. 

Os Grammaticos derão a este complemento, e 
ao genitivo Latino que lhe corresponde, o nome de 
Caso de possessão. Porêm, se o he algumas vezes, não 
o he sempre1 como se vê nos tres exemplos ultimos: 
Homem de vzrtude, Amor de Deos, Senhor de escravo; 
e o nome de complemento restrictivo sempre lhe 
convem. 

Esle complemento, quando se faz dos prono
mes pessoaes, sempre se exprime pelos pessoaes de
rivados Meu, Nosso, Teu, Yosso, Seu; e não pela prc-
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posh·ão de com os pcssoacs primili\'O!i De mim, De 
nós, 'ne ti, De vós, De si, colllo: Smulmlts mmlws. 
Saudades tuas, isto hc, que eu tenho, que tu te'tls. 
Quando dizemos: Saudades ele mim, ~i,udaclesde ti, 
a:;;lo as «JUO outrem tom d«• mim c de ti; c cnt;lo hc f'S

tc complemento, u:'io rc,lrictivo, mas t<>rminnti\'O. 
Porque n:lo se dc\'c confundir a mc~mn prcpo

siçlio tle, quando lw rcstrictÍ\'n, qunndo terminati
vn,cquando circunstaucial. Ella ho rcstrictiva,quan
do se ajunta a nomes de classes, ou appcllativos. 
Quando porêm se pt'ic depois do substautivos; adjc
ctivos, ou verbos do significaç:'io relativa, hc termi
nativa, como quaudo dig-o :Jillw de Amouio, Pai de 
Pedro, lrmáo ele Sancho, DeseJo dos lwuras, Compai
a:áo dos miscravcis, Cluio de favores, Rico ele dinhei
ro, Polrc de fazenda; c geralmente falando, quando 
seu antecedente tem a significação de mcher, clespe
Jar,privm·, separar, carecer, gosar, etc. 

Quanclo porêm o antecedente tom h uma signi
ficação absoluta, a mesma pr~posiç:'io he então cir
cunstaucial, como : Tractar, ou Falar ele alguma 
couza. Se em todos estes casos a preposição ele pare
ce lambem •·cstringir de alguma sorte a significaç:lo 
de sou anlccedentc, hc porque todo o complemento 
ajuntando sempre al•'~'uma idca nova,( palavra, que 
modifica, parece tambcm restringi-la: mas este n:'io 
hc o seu fim principal. 

§. IV. 

Complenwzto Circunstancial. 

Toda palavra, ou oraç:'lo precedida de prcposi
ç:to, qualquer que esta seja, c juncla a qualquer ver
bo, ou adjectivo sem ser pedida pela sua significa-
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ção, be hum complemento circunstancial, que se l11e 
dá para a explicar. 

Estes complementos stio de dons modos. Huns 
Jlertencem ao verbo substantivo, que faz sempre o 
fundo e a base de todo o verbo adjecti v o; e outros ao 
attributo, ou adjectivo proprio de cada verbo. Todos 
os complementos circunstanciaes relativos ao lugar, 
ao tempo, e aos gráos de a-ffi.rmação pertencem ao 
primeiro; porque todos elles dizem respeito á exis
tencia, e ao modo de a enunciar; o que he privativo 
do verbo substantivo, e hiio da idea attributiva, que 
o verbo adjectivo lhe accrescenta. 

Todos os mais complementos circunstanciaes 
relativos á quantidade, qualidade, modo, fim, e 
meios, ou instrumentos, com que alguma couza se 
faz, pertencem ao attributo do mesmo verbo adje· 
ctivo; pois que todos. são modificações ou da acção 
do verbo, ou da qualida4e, que elle exprime. Tudo 
isto se perceberá melhor neste exemplo feito de pro· 
posito para o demonstrar. 

,Em Coimbra, desde aquelle tempo atéagora, 
"sem interrupção alguma, com todo o ardor me en
" treguei, entre outros, aos estudos das sciencias na
, turaes sob Professorés excellentes para instrucção 
, minha, e em utilidade publica. " 

O unico verbo desta oração he o verbo activo 
En_treguei, que di~idido em seus elementos vai o 
mesmo que Estive applicado. A elle so estão subor
dinados nada menos que onze complementos, hum· 
sem preposição, que he o pronome me, e os mais re
gidos todos das preposições em, desde, até, sem, com, 
entre, a, sob, para, e outra vez em. 

O primeiro, que he o pronome pessoal me, he o 
complemento objectivo sobre que cabe a aeção do 
verbo Entregar; o segundo he Aos estudos, comple
mento terminativo da significação relativa do mesmo 
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verbo. Este~ dons complementos s:'to iutl•-;pcnsa
''cis o JJCcesarios para encher c completar a signi
ficaç!to do verbo, por isso mesmo que dcJJc bilo do· 
mauilados c regidos. Todos os mais sito accPssorios, 
c sem cllcs ficaria a oraç:lo Jlerfcita em sua inte
gridade grammalical, bem que imperfeita quanto 
a seu sentido, c circnnstaucias. 

Tacs são os novo complementos circunstan
ciacs, dos quacs os primeiros quatro pertencem :to 
diclo verbo como substanth·os, c os outros cinco 
no mesmo como :uljccti,·os. Aquelles são: Em Coim
bra, Desde aquelle tempo, Ate' ag01·a, c Sem úzter
rupçlio alguma. Todos cllcs são relativos ;( cxis
tcncia em Coimbra, c ao espaço de tempo da mes
ma, tixado pelas duas cpochas Desde, Ate~ c peJa 
sua continuaç:lo S~m iutcr1"ltpçáo a(quma. O qm:s 
se vê claramente JUntando estes quatro comple
mentos so ao verbo substantivo, c dizendo: Desde 
aquelle tempo ate' agora, sem intcrrupcilo alguma 
estive em Coimbra applicaudo-me, etc: · 

Ja os outros cinco são todos relativos :(apple
caçáo, que hc o attributo do mesmo verbo. O pri
meiro Com todo o ardor nota a circunstaucia do 
modo. O segundo Entre outros nota a circunstan
cia da coucmnit(mcia de huma applicação com ou
tras. O terceiro Sob Professores excellentcs nol:t <S. 

circunstancia dos meios c iustrumentos da applica
c;iio. O quarto Para instrucçúo miuha uccr('scenta 
a circunstancia do fim l!.ruximo da mesma upplica
çiio. E o quinto em utzlidade publica ajuuta ;1 cir
cnnstancia de outro fim mais remoto c ultimo, que 
me propuz na mcsr~·m applicação. 

Alem destes onze complementos, pertencen
tes lodos ao mesmo vNbo, ja como subslanth·o, 
ja como adjcctivo; ha :1inda hum duOtlccimo, pcr
lt•nccnt(' ao nome llppellalh o Estudos, •1uc hr Dt" 

(~ fTfl" 
"'::!' 
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scieucias, complemento restrictivo , que limita a 
si~nificação dos estudos em geral ao estudo parti
cular das sciencias naturaes. Daqui se vê, que cada 
huma das preposições, debaixo da sua relação ge
ral, se pode applicar a muitas particulares segundo 
a significação aas palavras regentes, que a deter
mina, e segundo os consequentes, que se lhe dão. 
Passemos á syntaxe de regencia irregular. 

ARTIGO li. 

Synta:t:e de Regencia Irregular, reduzida a Regulm·· 
pela Ellipse. 

Pelo que temos dicto se vê, que qualquer fra
se , ou oração , para ser cheia e inteira , deve ter 
hum sujeito, hum verbo, e hum attributo ou sepa
rado, ou incluido no mesmo verbo; e qualquer dos 
termos da proposição, ou oração tendo significa
ção ou activa, ou relativa, deve ter hum comple
mento, que lha complete e termine; e todo o com
plemento hum antecedente, ao qual se refira. 

Todas as vezes pois, que falta qualquer des
tas partes na oração, ha Ellipse, ou Falta, a qual 
he h uma figura, pela qual se cala alguma palavra, 
ou palavras necessarias para a integridade gram
matical da frase, mas não para sua intelligencia. 
Digo: não necessaria para $Ua intelligencia: porque 
toda e11ipse, que não he viciosa, anda sempre jun
cta com os supplementos, que ou a Rasoo, ou o 
Uso subministrão ao Espirito de quem ouve, ou lê 
para completar o sentido; e daqui .duas sortes de 
ellipses, liumas que tem por fundamento a Rasáo~ 
e outras o Uso. 
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§. I. 

Ellipscs, que tem ]JOr jimdmucnto tl Hasão. 

Tem a rnsão por fundamento todas as ellipsP:;, 
que se supprcm com alguma palavra, declarada ja 
em alguma parlc analoga da mesma ora«;ão, ou pe
r iodo, c que se não repete nas outras por causa de 
brevidade, c por ser facil de eulcnder. Taes são 

1." Quando nas orações, compostas de muitos su
jeitos, ou de muitos attributos, se põe hum so \'crbo 
ou no principio para se entender a todos os que se 
seguem, ou uo fim para ser\'il' a todos os que pre
cedem, como: 1Yo Ceo crcou Dcos os Anjos, ~w ar 
a~ aves , uo mar os pei:res, na terra as ]Jlautas , os 
cmimaes, e ultimamente o !tomem. Onde o verbo 
creou se entende a cada hum dos objectos: que so 
lhe seguem ; c nestes exemplos: O mct·cador 1w tra
cto, o lavm®t· no campo, o hmn fmde na Religião, 
se deleita; o verbo cleleita, que csl<Í. no fim, se en
tende a cada hum dos sujeitos antecedentes. 

2. • Todas as vezes, que se repete o artigo sem 
substantivo, se lhe entende sempre o quo immedia
t:uncnt c lhe precede, como: O cam;uho da tJct·dadc 
!te o tmico c ~·implcs; e o da falsidade he t'ario c h!}i
nito. Onde os dous artigos, seguintes ao primeiro, 
querem se lhes entenda o sn bstantivo caminho. 

a: Nas proposições complexas de muitas inci
dcntçs continuadas, o mesmo sujeito, ou atlribulo 
da primeira se subentende a todos os rclati .. ·os con
junctivos das seguintes: o que não succcde, quan
do as incidentes siio subordinadas humas :ís oulras. 
Exemplo: A iuymtidáo, q uc IJcrvcrtc o juizo, •]Uf" 
perturba a tasáo, «JliC cega o cnlcndimtillo, qne cm·
Jmnpc a vuutadc, impede: o camiulw ela snlraráo. 

c;~g :. 



406 G R A 1\{ 1\1 A TI c A 

Nestas e semelhantes ellipses a rasão mesma, 
e a analogia das orações entre si, mostrito logo a 
palavra, que se lhes deve entender sem ser neces
sario repeti-la; e por isso ellas são mui ordinarias 
c communs a todas as linguas. 

§ li. 

Das Ellipses, que tem por fundamento o uso, 
e solecismos do abuso. 

Naque11as ellipses porêm, que so são aucto
:rizadas pelo uso de cada Jingua, não ha o mesmo 
recurso, que nas primeiras. He pr·eciso supprir de 
fóra as palavras, que faltão; que por isso não são 
sempre as mesmas em todas as linguas:, e cada 
huma tem as suas. As mais ordinarias são : 

1.
0 A todo adj.ectivo, que se acha so na oração, 

se entende sempre hum substantivo. Assim, quan
do dizemós: Os mortaes, Os Christáos, Os Infleis, 
Os sahios, se lhes entende Homens • 

. 2. o A tod? artigo, que não tem nom~ appellativo 
d1ante de SI, se lhe entende ou o. proxufio antece
dente , ou hum de fóra. Assim , quando elle vem 
com nomes proprios de provincias, reinos, rios, e 
ainda de pessoas , se lhe deve entender o nome 
commum a cada hum delles, como: O Brazil suppl. 
O paiz do.Brazil; O Portugal antigo suppl. O Rei
no de; O Douró, O Tejo, O Mondego suppL O Rio 
de; O Camóes suppl. .Poeta. 

3.
0 A todo apeJJativo, ou adjectivo, ou compl~

mento qualificativo com sua proposição, quando 
sem conjuncção se achão appostos ao sujeito, ou 
attributo da proposição, se entende sempre o re
lativo conjunctivo Que com o verbo substantivo ou 
no indicativo, ou no participio em ndo, equivalendo 
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a huma. proposi,::lu incitlcutl•, como: O 1~jo, rw 
Jlriucipal da. Europa suppl. (Juc hc /uma; J.isiJoa, 
Cidade das mais twbrrs tio mwzclo, suppl. Que lu: 
lwma; As cou::as hem acertadas húo de ter e:rccuçllo 
!Jrt:t•e, su ppl. (.lu c súo hem.accrtadas; llum engculto 
11llturalmcutc morda:: assw1 rcprelzewle tlS cou:ms, 
que 11úo sabe, como as que eu tem/c , su ppl. Uue hc 
naturalmente morda::; U homem de prwleucia c con
sellw cumidera primeiro do que obre, su ppl. O lw· 
mem, que !te homem llc prudcucia. 

Em perigos c guerras esfurrmlos 
llluis do que pr·omettia a força lnwuma, 

::.uppl. Sendo em perigos, c ,querras esforrwlos. 

4.
0 A todo relativo, que está so ua oração sem 

nnlcccdcnlc, ou pareça meramente conjuuctivo, ou 
faça parte de huma frase adverbial, ou seja inter
rogativo, se entende ~:~cmprc seu antecedente, co
mo: Creio que sabes, Duvido que saibas, su ppl. Isto 
lJUehe: sabes, Isto que !te: saibas: Depois quepar
tiste, Desde qué partiste, suppl. Depois, ou desde o 
momcuto em f_{Ue partiste; fTisto que wío he possivel, 
suppl." Visto 1sto, pelo que náo hc possivcl. 

Em touas estas frases interrogativas: Quanto 
custa este livro P Como vúo as couzas P Aonde vás 
tu ? Porque ? Quanclo tornartís tu ? Que se segue? 
cJuem he? Que esperas tu? Qual dos dous? em to
das, digo, se entende sempre a frase imperativa, 
Dize-me o preço por quanto, O modo como, O lu
gar aonde, A rasáo por que, O tempo quando 
Aquillo que se segue; ./1 pessoa quem he; Aqucll~ 
dos dous o qual, etc. 

3. • A todo ~:~ubstantivo solitario, que está na ora
':ão sem verbo, se entende hum, como: Antes JJOU

ms letras com hoa conscic1lcia, que muitas sem tcmm· 
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deDeos, suppl. Haja. Bons dias, suppl. tediDeos. 
Que tal? suppl., te parece. Bem vindo, suppl. seJas. 
Todos os vocativos são humas oraç()es ellipticas, 
cujo verbo he Ouv.e-me, Attendei-me. 

6.
0 A todo verbo, que está na oração sem sujeito, 

se deve entender hum. Assim entendemos nós fa
cilmente os pronomes pessoaes Eu, Tu, Nós, Vós, 
em todas as fórmas verbaes das primeiras e segun
das pessoas de ambos os nu meros, quando se não ex
pressão; e hum a terceira pessoa do singular se deve 
entender em todos os verbos, chamados impessoaes, 
como: Chove, Faz bom tempo, Neva, Trovoa, onde 
suppl. O Ceo, ou Deos: e bem assim: Peza-me, Cum
pre, Releva, Importa, e outros semelhantes, em 
que de ordinario servem de sujeitos as orações mes
mas, que se lhes seguem, ou couza semelhante. 

7. o A todo verbo activo, e a qualquer outra pala
vra de significação relativa, estaado so e absoluta 
na oração, se deve entender hum complemento, que 
seja ou o objecto da sua acção, ou o termo de sua 
relação; e a toda linguagem subjunctiva se deve 
entender outra indicativa; que a determine. Assim: 
O Turco arma, suppl. gente. Este homem está sem
pre lendo, me_ditando, eescrevendo, suppl. le'l!do es
cri:ptos , medttando couzas , escrevendo pf!pe'ts . . Sou 
pat, suppl. de filhos. Os estudos são utezs, a r.gno· 
rancia preJud.,'cial, suppl. ao homem. Eu vou agora, 
tu hirás depois, suppl. de mim. Praza a Deos que 
te encaminhe hem, suppl. Desejo que praza a Deos; 
e assim em todas as mais. 

a.o· A toda a preposição a com seu complemento 
se deve entender hum antecedente de significação 
relativa, quando o não tem. Assim nestas expres
s()es vulgares: A Deos: Até logo, suppl. A Deos 
peço que te.quarde, Até logo te espero, c em Camões, 
Lus. 111. 45. 
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Elln &ulornudo n l(llt'm lhe apparPt'in 
Nu Fc todo inflamado assi gritava: 

·IOJ 

Aos lufieis, Seuhor, Aos lufieis, 
E uão · ll mim, quo creio o que podeis: 

suppl. Ans lujitis :tppnrccci, c tlÚo a mim t[UC 

creio, r te. 

Da mesma sorte a totla a preposição de com 
scn complemento, sendo restrictivo, se deve cu~ 
tPndcr hum nomo appellativo, quauclo o uíio tem 
claro, para Jhc poder restringir a significação. V c
jão-se estes su pplemcntos no C a p. V. Da zn·rposrÇáo. 

Tod&ts estas syntaxcs clJipticas são irregula
res. Port'\m os supplomcntos, que ou a rasfto, ou o 
uso promplamentc subministrclo, fazem com que 
facilmente se reduzão :[s mesmas regras da regencia 
regular, quo propuzemos no artigo precedente. De 
resto as eiJipscs siio naturacs a todos os homens. Por· 
que todos procurão dar :(s suas expressões a mesma 
rapidez do pcnsamcuto, que em humn idca v() mui
tas ao mesmo tempo. As ellipses reduzem á menor 
expressão possível as frases inteiras, do mesmo mo
do, que os nomes appellativ.os são h umas rcducções 
tlos nomes proprios, que seriilo infinitos; os adjccti
vos humas rcducçõcs dos attributos que uotão, c dos 
sujeitos que denotão; o verbo adjectivo huma rc
ducção do verbo substantivo com o attributo da 
proposição; c os adverbios e casos humas rcducções 
das preposições com seus complementos. 

As mesmas ellipses são utois no cstylo simples 
para lhe dar mais luz o clareza; porque quauto me
nos palavras se cmprcgi'ío em huma frase, mais se 
chegão as itlcas humas <fs outras, c melhor so per
cebem assim suas relações. Elias por outra parte 
silo neccssaria~ ao estylo pathctico c vchcmente 
para dar mais fogo c vivacidade ao discurso, c as· 
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sim imitar melhor a marcha precipitada das paixões. 
O ponto todo está em que as ideas, que se suppri
mem, sejão faceis de supprir ou pelo raciocínio, ou 
pela associação, que o uso tem feito de hum as com 
outras, ou pelo estado de àgitação, em que se acha 
tanto quem fala, como quem ouve. 

Os solecismos contra as regras da regencia 
pouco lugar tem no que respeita aos complementos 
restrictivos, e circunstanciaes. No uso delles póde 
haver impropriedade, como dizer: Morto com espa
da, Edi.ficioposto em terra, Historia contada por pe-
daços; em lugar de Morto á espada, Edificio posto 
por terra , Historia contada a pedaços·: mas estes 
erros nã:o silo propriamente erros de regencia. 

Onde os póde haver, e ha frequentemente, he 
no uso dos complementos objectivos e terminati
vos, principalmente quando estes sã:o infinitos re
gidos de outros verbos. Pois ha verbos que querem 
infinito sem preposiçiio, como: Devo dizer, Faço 
saber, Ouço falar, Pretendo alcançar, Sei viver, etc. 

Outros querem infinito com a preposição de 
antes, como : Acabar de fazer, Acertar de passar, 
e por este mesmo modo Admirar-se, Cançar-se, 
Cessar , Convencer , Desacostumar-se, Desesperar , 
Desgostar-se, Desviar-se, e outros semelhantes com
postos de des; Edificar-se, Espantar-se, Ensober
becer-se, e outros pronominaes semelhantes. 

Outros querem a preposição a antes, como : 
Acostumar-se a estudar, e do mesmo modo Ajudar, 
Animar, Aprender, Chegar, Contribuir, Convidar, 
Exhortar, etc. 

Outros querem ém, como: Condescender, Con
vir, Comprazer, Cuidar, Empenhar-se, Exercitar
se, ·Metter-se, Occupar-se, Persistir, etc. 

Outros em fim usão-se com qu~si todas estas re
gencias, como: Começar escrever, Começar de escre-
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L't7', c Camrçar tl escrever, c com c' o em hão usa
dos do nossos Classicos .Accrescmtar, Determiuar
se, luspim•·, Outorgm·, Prm:tr, Restituir, Rcsoluer, 
Sohir, Toruar, Trulmlluu·, c outros muitos. 

Dar pois outms rcgcncias a m>lcs, o outros ver
bos, que n:'io sej:lo do uso Purtugucz, Jw solccismo. 

Hoje confundem-se ordinariamente a~ duas 
]'reposições. usaudo·se de Po,. em lugar de Per, 
qmaudo m'io tem artigo diante de si, dizendo-se: Por 
iutc11Justa pessoa, Requerer por JWocurador, Couse-
9uri· por empeu/w, Obrar por iutcressc. Nossos me
lhores Classicos cmprcgavno nestes c semelhantes 
casos a prcposiçilo Per. Porêm se nesta parte se tem 
cedido ao uso, não se lhe deve ceder ao menos, 
quando as mesmas prcJ'osi((Ões são seguidas do ar
tigo, c para melhor se igarcm com ellc mudão o r 
final na consonaucia euphonica l. Comtudo muitos 
usão ás avessas sempre de pel'o, pel'a, pcl'os, pel'as 
em lugar de pol'o, Jlol'a, pofos, pul'as, quamlo dc
\'erião fazer distincç:lo de h uma cousa c outra nos 
casos competentes, c dizer: Pol'o amor de Dcos, 
Pol'a graça ele Deus, c Pol'a via orclinarit', Pol'rJ 
em]Jeulw, etc. l\Ias para exmnplos do solccis;mo na 
rcgencia bastilo estes. Passemos :( construcc;:"ío. 

CAPITULO IV 

Da Cuustrucráo· Direita da Oraráo Portuyucza. 

J A t!isscmo~, que Syutaxc o CoustrucrácJ s:1u cuu
zas dlfferentos. A syntaxo u:lu consiste.! scuiiu nos 
signacs escolhidos por qualquer lingua para iuclicar 
as corrclac;ões c rel:u;ões das idcas, exprimidas ptt
las palavras. A cunstrucç:lo porêm consiste nus dif
fercutes arranj:uncnlo:; c colloca•,;tíc~, •JUP se putlcm 

H h h 
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fazer ll<'stas mesmas palavras ua oração, salvas suas 
concordancias c regoucias. Ora, como estes arran
jamentos das palavr·as c das frases podem variar se
gundo as difl'crcntes disposições, que Õu pede a ne .. 
cessidade da enunciação, ou se permitte o genio do 
escriptor, as construcções são tambem differentes; 
porêm a syntaxe fica sempre a mesma. 
· Todas as construcções se reduzem a duas g~ 
raes, que são a Direita, e a Invertida. A direita he 
aquella, em que as palavras e as ora~ões seguem 
a mesma ordem de sua syntaxe, refenndo-se cada 
huma successivamente áquella, que lhe precede 
immedia,tamente, de sorte que o sentido nunca fica 
suspenso, antes se vai percebendo á medida, que 
se vai ouvindo, ou lendo. A invertida })elo contra
rio he aquella, em que se muda a ordem da syntaxe, 
e as palavras e orações ou regidas, ou subordinadas 
vão primeiro que as que as regem, ou subordinão, 
de. sorte que o sentido vai suspenso. 

Exemplo de construcção direita: Hum Prin• 
âpe, que cumpf.'e exactamente· com suas ohrigaçóes,. 
merece o amor de seus vassallos , e a estimação de 
todos os povos: Aqui Hum Principe he- o sujeito da 
oração , e o objecto principal , de que se fala , o 
qual nada suppõe d'antes, e todas as mais palavras, 
que se seguem, se vão referindo successivamente 
cada h uma ttquella, que lhe precede, de sorte que 
o sentido se vai desenvolvendo á. medida, que a 
oração vai correndo. 

Viremos agora a mesma or~ção deste modo: 
Merece o amor de seus v~ssalloR, e a estimação de 
todos. os povos hum Principe , que cumpre exacta-. 
mente com suas ohrigaçóes. A ordem aqui ja he in
vertida; porque principia pelo verbo, que suppõe 
d'antes hum sujeito, e vai a oração continuando 
assim suspensa até chegar a elle. 
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\mhas c~otas coustrueçijcs so puclcm t·ham:ar 
ualuracs, porq uo :un bas &:lo ncccssaria~, c ut-aelas, 
mais ou menos em todas as liugu:u;. Para a elin•ita 
~c ch:unnr a natur:al com cxdu~lio ela Íll\ Ntida, seria 
prccisn que LÍ\'('S~c ~cu protul) po na me•sum orcl~m 
~ucccssiva elas jdcas em os pcnsamcutos. Porêm as 
idcas de qualquer pensamcuto são ~i multam.mo.; no es
pírito, bem como o são :i \'Ísta todos os ohjcclos elo 
hmna fachada, para se fazer idea ele• todos de•ll:t. 

A succcssllo 11ão a ha sc11ão 110 discurl)o, CJhC' 
arranja us idcas c couscqueutemcnlc us palavras na. 
ortlcai1, quo mais lho convem para ser eutendieio, 
guardad:1s as regras da sy11tu~e. Da cou~trucção in
\'t•rtida tractarcmos 110 Capitulo scgumto: agora. 
da diroita, que se póde considerar nas palaHal) ou 
tia oraç:lo simples, ou da coauposta, ou ela comple
xa, ou do período. 

~· I. 

Construcráu Direita da Orariío Simplrs. 

A orac:ão simples u:1o tem mais CJUC trf's tcnuo..;, 
que são hum sujeito~ o \'crbo substanti\o Ser, c hum 
adjecth•o, ou appcllati,·o; por ex. Bu sou amautc; 
Eu sou homem. O atljectivo IIJcsmo p•)de h ir incluiclo 
uo verbo, como: Eu amo, que he o mesmo que Eu. 
sou amante, c o sujeito mesmo, IJUaudo hn da pri
meira, ou sPgunda pessoa, como: Amo, Amas. 

Quando a orar:'io se reduz ao verbo Sct·. não 
pode ha\'er ordem;~ quando porêm tem os dou·~, ou 
tres termos expressos, a ordem c con~trucç:'io eli
rcita dos mesmos he: o sujeito preeedct· no vcrho, 
c o \'Crbo ao attribulo, quer seja atljedivo, •JIH .. r 
appcllati\·o, como uos exemplos acima. PurCJllC o 
sujeito he a idca principal da frasl', :t •tual t."sUio 
-;ubordinatto:-: o 'erbo, ,. •J :uljectj, n. I' as fra~c-; 

Jlhh • 
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Jlrohibitivas, imperativas, c interrogativas o verbo 
vai antes do pronome, como : Não te persuadas tu; 
Ama tu ; Amai vós ; Queres tu? 

Todo sujeito de qualquer oração (ieve ter hu
ma idea determinada; pois que he a couza, de que 
se fala, e por isso se deve representar como per si 
subsistente. Não pôde pot· tanto ser senão ou hum 
nome substantivo, ou hum pronome, ou qualquer 
outra parte da oração, mas substantivada por al
gum dos artigos geraes. 

O substantivo póde ser ou hum nome proprio, 
Deos he Sancto, ou hum nome appeUativo; porêm 
sempre determinado por hum dos dous artigos O, 
ou Hum, ou por outro qualquer determinativo. Eu 
llão posso dizer : Homem fez; Homern he mortal. 
Hei de dizer: Hum homem fez; O homem he mortal. 
Nestes casos os artigos, ou qualquer outro determi
nativo sempre precedem o nome appellativo. Tal 
he a construccão ordinaria e regular dos termos da 
proposição simples. 

§. 11. 
Construcçáo Direita da Oração composta. 

Mas na mesma oração podem-se combinar mui
tos sujeitos com hum mesmo ·attributo, muitos at
tributos com hum mesmo sujeito, ou ao mesmo 
tempo muitos sujeitos e :muitos attributos entre si. 
Em todos estes casos temos huma oração implici
tamente composta de outras tantas , quantos são 
os sujeitos e os predicados. 

A construcção de todas estas palavras c-onti
nuadas na mesma oração não tem maior diffi.culdade .. 
Quando nos varios sujeitos da mesma proposição 
ha precedencia ou de dignidade, ou de tempo, esta 
mesma se deve seguir na sua ordem, e dizer: Eu, 
Tu.t e Elle; O pai; e a mái; O marido, e a mulher; 
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V /i I !to, r tl .fi I !ta; O Rei, c os vassallus; A.'i C•dmles, 
l'l.llcu, c Lugares; O Cco, c a Ter·rc&; O Sol, c a Lua; 
O uasccntc, c o 1mcutc; O clia, c fl uuitc ; e uno :~s 
avessas. 

Da mesma ~orle, CJII:tntlo nos attributos ha al
guma e~p,•cie tlc gradaç:lo, tlcve·sc guartlar na sua 
constnJ<•t::'lo a ordem tlclla, como gunrdou Camõcs, 
f.us. J, on falando do I ourciro, t• do touro : 

O Touro b!lsca, c 1muclo-sc clirmtc, 
Salta, corre, assovia, accnu, e lwmla 
JJ!as o rmimnl atrocc neste inslcmtc 
Cum t& frente cornigcra inclinada, 
Brmnamlo, cluro corre, c os ollws ccrn1, 
Derriba, fere, mata, c púc por terra . 

.l\las ja a n:lo guardou, quando de Baccho dis
se ~ \' J, 6 : Arde, morre, blasfema, c dr.satiua. 

Quando não ha que guardar nenhuma destas 
ordens, as conslrucçõcs silo então arbitrarias; c 
para ordenar as palavras não se consulta senão o 
ouvido, a fim de evitar os concursos aspcros das 
vogacs, ou das consoantes, c procurar :í frase toda. 
a melodia c harmonia possível. 

§. IH. 

Construcçáo Direita da Orarúo Complexa. 

Os tres termos ela oração, quer simples, quer 
composta, o nome, digo, o verbo, c o attributo, po
dem ser modificados com varios accessorios, que 
se lhes ajuntão ou por apposição, ou com as conjun
cções. Estes acccssorios são ou adjectivos, ou ad
verbios, ou substantivos regidos de preposiçllo, ou 
orações parciaes, ou tudo isto juncto. Qualquer des
tas modificações, que accrcsça a hum dos trcs ter
mos da oraçt(o, a faz complexa, ou complicada ; ~ 
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tanto mais he mister saber a ordem, que guardar se 
deve na construcção destes accessorios. Para procc
tlermos com clareza , tractaremos separadamente 
das modificações do nome, das do verbo, e das do 
altributo. 

r.o O nome, ou sujeito da oração, quando hc 
modificado por hum adjectivo, ou este he determi
nativo, ou restrictivo, ou explicativo. Se he deter
minativo, deve-se pôr antes delle, e dizer: Este 
homem, Qualquer homem, Todo homem, etc. Se he 
restrictivo, deve-se pôr depois por v ia de regra, 
e dizer : O homem sabio, A mulher virtuosa. Pon
do-se d'antes, muda muitas vezes de sentido, co
mo dizer: Bom homem, ou Homem bom; Pobre ho
mem, ou Homem pobre. Se em fim he explicativo, 
he couza indifferente po-lo dantes, ou depois, e di
zer : Este feliz mortal, ou Este mortal feliz. 

Se o nome he modificado por hum substantivo 
com sua preposição, ou este Substantivo se toma 
em hum sentido vago e adjectivamente pela pre
posição de sem artigo, ou em hum sentido deter
minado .é individual pela mesma preposição com 
artigo. No primeiro caso o uso não permitle aos 
prosadores sen:lo huma construcção, que he pôr-se 
sempre depois dq nome, que modifica. Assim dire
mos ; O homem de fortuna, e não De fo·rtuna o lw
mem. No segundo caso póde ou seguir-se, ou an
tepor-se ; e dizer-se : Os revezes da fortuna, e Da 
fortuna os revezes. 

A's vezes se ajunta aó nome para o modificar 
hum adjectivo lambem modificado por hum subs· 
tantivo com sua preposição, como: O homem, cheio 
de dinheiro, quer mais. O povo, distante do mar·, com
merda pouco. Os povos, proxz'mos á Corte, vendem 
mais e melhor seus fructos. Os llomens, inclinados á 
ambição, nunca socegáo. Aqui a construcção he obri .. 
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~·:l,la pl')a f:ll hor<linaç;1o u rege!1cia tias pala na~. hn· 
ma!; ;is oulr:as. Quando n11o hap c!->fa, nem JIOr con
seguinte í'qni\'oco, poclernos tlizcr: l/um c:rccllcutc 
ji·ucto do /Jm:il, ou 1/umfructo e:rcrllcJIIC dlJ Bru:il. 

Se o nome ho moclific:ulo por huma oracilo iuci
clcntc, esta sojunla immeclintnrncnto a cJlo J:or meio 
dos demonstrativos coujunl'livos O qual, auc, Cujo, 
ou sos, ou prccl'clidos de proposiçiio, corno: O lw
tncm, que mcfalou tlc ti, o qual tu conheces, cujo 
11omc sabes, c .a quem tu vcucras. Quando por este 
modo são muitas as incictentcs pertencentes ao mes
mo nome, he preciso dispo-las na ordem OJl do~ 
tc•mpos, ou da gradação das ideas, por ex.: E~·tc 
grande General, que alflcou. as tropas inimigas com 
hum e.wrcito mui inferio1', que as desbaratou em mui
tas batalhas seguidas, que pdz nossr1s ji·outcirus em. 
srgur!J contra qualquer iusulto. etc. 

Finalmeute se o a10mc he modificatlo ao mesmo 
tempo por adjectivos, substantivos, c proposiçcJes 
inciclnntcs, os acljeclivos c substn.ntivos devem se
guir-se-lhe immcdiatamente, c depois as incidentes. 
l 1orquc, ainda quo' todas estas modificações se po
dem reduzir a proposições parciacs, çomtudo as que 
tem expressão por palavras simples, chcgão-sc mai~ 
á idea principal que moditicilo, c não arrçduo tant9 
da mesma a incidcnt<>, que tambem lhe pcrtcncp, 
como se vê neste exemplo: O famoso drscoh1'immto 
tia 1Yavegaçáo do Oriente, lautas vezes tentado, e t#l
timamente feito pot· /'"asco da Gama, sobre que Ca
miies compoz seu poema, etc. Isto, pelo quo pcrtçncr
ao nome, que faz o sujeitQ da oraç;lo. 

2. 0 Quanto ás n10diticaçõ<>s do attributo, ~c cst<> 
he hum adjcctivo, pódc ser modificado ou por h\110 
ad\·erbio, ou por hum substantivo com sua proposi
t:ão·. Se por hum ad,•crhio, ou este hc de quantidade, 
eleve J1i1· anf<>l' do ntlj<>rl Í\'O, f'OlllO; 0.~ phmumCUO.ç; 
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são mais commu.ns , depois que os observadores são 
menos raros: ou de qualidade e modo; e então po
dem-se pôr ou antes, ou depois, como: Este !tomem· 
he claramente amhict'oso, ou ambict'oso claramente. 

Quando o adjectivo he modificado por hum sub
stantivo com sua preposição, se este equival a hum 
adverbio , deve hir depois do adjectivo: Poupado 
sem avareza, Intrepzilo com prudencia. Porêm se o 
substantivo com a preposição he complemento da si
gnificação relativa do adjectivo, não p6de deixar de 
hir diante elle, como: Dependente da fortuna, Supe
rior aos outros, Igual a todos. A construcção ficaria 
invertida, dizendo: Aos outros supen'or, a todos igual. 

Todo verbo adjectivo leva incluido em si o a l
tributo da preposição; e quando sua linguagem he 
simples, constroe-se com os adverbios, e com os 
substantivos precedidos de preposição do mesmo 
modo que o attributo , exprimido separadamente 
pelo adjectivo. Quando porêm sua linguagem he 
composta dos verbos auxiliares com os particípios, 
ou infinitos, o adverbio p6de hir ou antes, ou de
pois dos mesmos participios, ou infinitos, e dizer
se: Este homem me tem tractado magnificamente, 
ou magni/icamente tractado. Não succede o mes
mo, resolvendo-se o adverbio pelo substantivo com 
sua preposição. Não posso dizer: Este !tomem me 
tem com magnificencia tractado, mas sim tractado 
com magnijicencia. 

Quando o attributo he hum substantivo, de
vem-se fazer a respeito delle as mesmas observa
ções, que ja fi?.emos a respeito do nome substan
tivo, quando he sujeito da oraçâ:o; so com a diffe
rença, que o substantivo attributo não he tão sus
ceptivel de transposições em suas modificações, 
como o he quando sujeito da oração. 

a. • Resta-nos falar das modificações, que se cos-
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tumlto juntar ao verbo da oraç!Lo, o das que sejunt;io 
a seu objecto, c a seu lermo. Das modilicaçucs elo 
verbo corno adjccti vo ja fica dito acima. Como tmb · 
stantÍ\·o tem as mesmas, ctuo o verbo Ser; CJUC são 
todas as modificações relativas ;(s c;ircuustancias do 
lugar, do tempo, c ao modo de affirmar. Estas po
dem ter lugar, onde melhor couberem na oraç!ro, 
quer antes do \'crbo, quer ele pois, como: Oscuusc
lhos aqmdavcis ruras vezes são uteis: c aquillu, que 
mais lisongea os Pri1zcipes, de ordiuario causa tl des
graça dos povos. Onde as locuções advorbiaes Raras 
ve::es, o De orclinario podião lambem estar no prin
cipio das orações em que se achào. E do mesmo mo
elo posso d izcr : De certo uúo tJosso a.Oirmar, c Náu 
JlOSso a.ffirmar de certo. Todas estas modificações, 
como dizem respeito &i exislencia, c á affirmaçi'i.o, em 
qualquer lugar que cstcjão, dahi per si mesmas so 
referem á significação substantiva do verbo. 

Aos verbos activos !:>C costuma ajuntar primei
ramente seu complemouto objecti\·o, sobre o qual 
cahc immediatamente sua acção, Dei ltum livro.EDL 
segundo lugar o complemento terminativo, se o 
mesmo verbo tem lambem significação relativa, Dei 
lmm livro a Pedro; e muitas vezes o Jim da mcsm:l 
acção, Dei hum livro a Pedm ]Jara estudar. O com
plemento objectivo, quaudo he de couza, sempre 
deve bir depois do verbo ou immediata, ou media ta
mente, Dei ltum livro a Pedro, ou Dei a Pedro hum. 
livro, ou A Pedro áei ltum livro. Ja são justamente 
uotadas de equivocas as construcções de Camões: 

Senão no Summo Deos, que o Ceo regia, 
:-J aquclle Deos, que o mwulo governava. 

}Jclo sentido bem se v~, que o nome Dws he (J 

sujeito de Regia, c de Gorcruava, mas a syntaxc o 
lii 
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constrncção pedem mais que clle seja o objecto da 
acçio dos verbos, e o Ceo e l.Jtlundo seus sujeitos. O 
Author da .Arte da Gramm. Portug. impressa em 
Lisboa 1799 J>rincipia a dedicatoria: Quando esta 
Grammatica Po1·tugueza comecei a escrever, etc. 
'lu crendo por ventura imitar a João de Barros Dial. 
em louvo1· da L. P. pag. 207 da edição de Lisboa 
1785, onde diz: Que irnporta o meu trabalho ao Prin
cipe N. S. começard'aprender, etc. Porêm esta cons
trucção he muito mais retorcida, que a que o mesmo 
João de Barros taeha de tal nos versos t'bid. pag. 219. 

Quando porêm o complemento objectivohede 
pessoa sem preposição, como acontece nos prono
mes me, te, se, nós, vós, o, a, os, as, então p6de hir an
tes, ou depois immediatamente; e quando h e de pes
soa com,preposiÇão, a ordem direita pede que vá de
pois, como: .Amo a Deos. Mas, como a preposição he 
que indica a relação, ás vezes póde hir antes, como : 
.A. Deos amo de todo meu coração. 

Estes dous complementos são os unicos neces
sarios para completar todas as relações do verbo 
activo. Os mais tirados das circustancias, do fim, dos 
meios, do modo, do lugar,edotempotodossãoac
cidentaes, e de sobreseJente, e-por iss.o não tem lu
gar certo na oração. Podem ir ou antes do verbo, ou 
depois. 

Mas o objecto, o termo, e o fim da acção de hum 
verbo podem ser outrós verbos, como :Quero man
dar entregar- este livro a Pedro para estudar. Vou a 
dizer, etc. Venho de passear. pelo campo. Trabalho 
por ganhar a vida., etc. : e ou trosi p6de ser tam bem 
h uma proposição parcial integrante, ligada pelo con
junctivo Que, como : Creio que sabes, etc. Quer·o que 
saibas, etc. Ex horto-te a quefaças, etc. e todos estes 
verbos subordinados podem igualmente trazer de
pois de si os mesmos complementos e modificações, 
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que silo dados ao ''crbo principal. Ora como se h:lo
dc accommodar c construir na oração todos estes 
complementos, quando passao alem dos tres acima 
dictos? 

As duas regras mais gPracs, que se podem dar 
para bem ordcuar os complementos, pertencentes 
ao mesmo verbo, quando são muitos, são: 

I. • Nunca pôr depois do \'erbo mais de dous at,; 
tres complcmcutos, entre os quaesdcvcm ter o pri
meiro lugar o objcctivo, c terminativo; c se ha mais, 
po-los d'antcs, como: lloJe pelo meu criado mandei 
hum livro a Pedro ]Jara estudar. 

2.• Ordenar estes mesmos complementos appos
tos c pertencentes á mesma palavra de modo, que o 
mais curto va sempre imJncdiato :t palavra, a que 
scn·e de complemento, c hir seguindo nos mais a 
mesma regra de maneira, que o mais comprido fique 
para o fim. Desta sorlc os que ficarem em ultimo lu
gar, achar-se-hão o menos lougc, que hc possiveJ, 
da palavra, que modificão, e sua relação por consc
'luencia menos se perderá de vista. Assim diremos: 
Disfarçar o vicio com a mascara ela virtucle, c Dis
farçar com a mascara da virtude os vi cios mais vergo
'11/tosos, e úifames. 

Esta mesma regra se dcYe guardar com as ora· 
ções incidentes. Assim em vez de dizer: O Evan
qelho inspira lzuma picdaáe, que naáa tem de suspeito
sa ás pessoas, que deveras se qzw·em áar a Dcos: fica 
melhor, mudada a construccão, pôr primeiro a inci
dente menos comprida deste modo: O Evan!Jellw 
Úlspira ás pessoas, que de v eras se que1·em dar a Dtos, 
h uma piedade, que na ela tem de suspeitosll. 

Iii • 
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§. IV. 

Da Const·rucçâo Direita rio Perioáo. 

Quanto ~{ construcção das proposições subo.rdi
uadas por ordem c.( principal, na composição e coor
denação de qualquer período, a principal sempre he 
a primeira ua ordem direita. EUa se dá a conhecer 
logo pela linguagem indicativa, quando sua affirma• 
ção se não suspende com alguma conjuncção, pro
pria a produzir este effeito. 

Mas esta ordem direita inverte-se mui:ta·s vezes, 
assim para variar a marchado discurso,. como Jlara 
melhor ligar h uns pensamentos com outros, e sobre 
tudo para excitar mais a attenção por meio da sus
pensão do sentido, e dar com isto mais fogo e a·lma á 
oração. Taes são os fins das construcções invertidas, 
de que passamos a falar no. Capitulo seguinte. 

CAPITULO V. 

Da Construcçáo Invertiáa áa Oração Portu-
!JUeza. 

A coNsTRuccÃo invertida he a contraria á direita. 
Esta pede o sujeito antes do verbo, aquella depois; 
esta põe o adjectivo depois do substantivo, e o ad
verbio depois do adjectivo, aquella dantes; esta põe 
os complementos depois de seus antecedentes, 
aquella dantes; esta em fim contrahe as palavras na 
ordem de sua subordinação e regencia, as subordi
nantes primeiro que as subordinadas, e as regentes 
primeiro que as regidas de sorte, que a marcha do 
pensamento vai seguindo a da oração sem suspen
são, nem embaraço algum; aquella constroe as .ra-
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Javr:ts pela ordem rctrograda,dc sorte que o cspirito 
csl:( sempre suspenso :(espera das pala nas seguin
l<'s, do f!UC dcpcudc o sentido das antecedentes. ~li 
Gregos c Latinos chama vão Anastroplus a estas m
vcrsões, c n:1o llypc,·batos, como ora lhe chamão 
nossos G ramrnaticos. 

O I lyped,atu quer dizer Tra11sposiçcío, a qual se 
fitz, ainda sem haver inversão, quando entre aspa
lavras ou concorcbdas,ou regidas, postas mesmo em 
sua ordem direita, se mclle alguma couza por meio, 
de sorte que as duas itlcas correlativas não ticão juu
ctas na oração, mas separadas hum a da outra por al
gum espaço pequeno, ou grande. 

Nesta expressão, por ex.: O esparo clilatado da 
Cco cí tert·a, a construcção das palavras está direita. 
Se digo: Do Cco á terra o espaço dilatado, já ames
ma fica invertida, sem comtudo se separarem as 
itlcas h umas de outras. Porêm dizendo: O espaço do 
Cco cí tnTa clilatado, a construcç:lo fica então trans
posta. Porque as duas ideas correlativas do Esparo, 
c da sua E.:t"lensáo,junctas nas duas primeiras cons
trucções, fic:1o transpostas c separadas hum a da ou
tra pelas palavras Do Cco á terra, que cahcm no 
meio. 

As conslrucçcjcs Direita c l11vcrtida são ambas 
naluraes, porque ambas, quanto lhes he possivcl, se 
conformão á ordem, com que nosso espirilo concebe 
as couzas.EJie concebe os objectosjunclos com suas 
relações ao mesmo tempo, c liga assim tudo sem to
davia fazer succedcr huma idea :(outra. O discurso 
n:1o pôde f.1Zer o mesmo. Como suas palavras se sue
cedem necessariamente hum:~s :(s outras, as ideas, 
que as mesmas reprcsentiio, hiiode hir tambom no
c'essariamenlo humas após outras. 1\fas em que o 
cliscurso pôde imitnr o pcnsameuto, he em ligar hu· 
mas com outras, as ideas correlativas; pondo junctas 
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immediatamentc as palavras, que as significão. Ora 
esta união h e a que se vê tanto na construcção direi
ta, como na invertida. Ou o substantivo v a a traz, ou 
adianto do adjectivo, a ordem he differente, porêm 
a ligação he a mesma. 

Não succede ja o mesmo noHyperbato, ou or
dem transposta. C1cero lhe d<í com rasão o nome de 
Interrupta. Porque assim como a Tmese roinpe a 
unidade da palavra composta, separando seus ele
mentos com lhe metter outra de permeio ; e a Pa
rt;nthese rompe a do sentido da oração, mettendo-lhe 
outra no meio: ;,lssim o Hyperbato.rompe e separa a 
unidade da idea da sua modificação, que na nature
za e no nosso modo de pensar andãojunctas. 

A ordem pois iuterrupta, ou Transpositiva he a 
unica contraria á natural, que consiste ua ligação 
immediata das ideas relativas, a qual o discurso 
guarda, quando ajunta suas palavras quer na orcfem 
direita, quer na mvertida. Como porêm nem todas 
as transposições são viciosas, tractaremos no artigo 
seguinte das que podem ser permittidas aos prosa
dores, e ~os poetas, e das que não; e neste das inver
sões concedidas á nossa linguagem, e auctorizadas. 
pelo uso da mesma. 

ARTIGO I.. 
Das Inversões, ou Anastrophes. 

Todas as línguas tem inversões, mais ou menos. 
As Transpositz"vas, que são aquellas que tem casos, 
admittem mais em rasão dos nomes levarem comsi
go os caracteres de suas relações, e serem assim 
mais faceis de se reconhecerem em qualquer parte 
da oracão, em que estejão. As Analogas, que são as 
que carecem de casos, admittem menos; mas nem 
por isso as deixão de ter, e quasi tantas, como as 
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transpositivas, á excepç!to das quo dependem dn do
clinac;ão. A nossa pelo menos hc huma das mai~ 
abun<lanlC'S neste gcnero de coustrucçõcs pela faci
JicJadc, que para isto lhe d:lo os artigos, c os casos 
obliquos de seus pronomes pessoacs. 

As inversões huruas vezes são nrcessarias, c ou
tras utcis. São necessarias para appro:ámar mais a" 
ideas rclath·as; para evitar as .Ampltibologias; para 
tlar forca aos Coutrastcs; para ajuntar em hum pcu
sczmeutô total muitas parciaes; c para ccrtasfórtnaot 
de crprcssáo,que oito admittem construcção direita. 

I. u Para approximar mais as idcas relativas. Da
qui vem que ;todas as orações parciaes, que princi
pião pelos demonstrativos ou puros, ou conjuncti
vos, quaudo fazem o complemento objectivo de al
gum verbo, ou são regidos de preposição ; todas de 
ueccssidadc tem sua construcção invertida, como 
se pó de ver nestas orações de J acyntho Freire. 

"Chamou o Capitam-mor os nossos a segundo 
, trabalho, o qual lhes fez maisfacilou a necessidade, 
, ou a victoria. =O que se lltes devia por seus mereci
" mentos, }Jerdiáo por falta dosalltéos. = Ctljo nome 
nos .Africanos ouv1áo com temor, c nós com reve
" rencia., Como estes demonstrativos s:1o todos re
lativos, se se construisscm pela ordem direita de sua 
rcgencia, ficarião mui apartados dos objectos, a quo 
se referem, c perlurbarião as relações das couzas, 
querendo seguir escrupulosamente as grammati
caes. 

2.
0 Para evitar as AmpMbologias, quando a or

dem direita .as tral comsigo, como neste exempJo : 
Este h e o mais di!pzo ele compai:t:iio; de toclos os !lO
meus, dizendo ás avessas: De todos os homens, este 
!te o mais digfzo ele compai:~:áo; evita-se a ambigui
dadc, que podia causar a primeira frase, querendo 
llÔr o substantivo depois do parti ti v o. 
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3. • Para áar força aos Contrastes faz-se outros i 
necessaria a Ím'ersão todas as vezes, que se ajuntão 
duas ideas, ou dous pensamentos, e para meihor se 
compararem se põe hum juncto do outro, a fim de fa
zer mais sensivel o seu contraste. Jacyntho Freir~ 
lte abundante em demasia neste genero de inver
sões. Delle são as seguintes : Crescerá com a nossa 
J>aciencia o seu atrevimento.= Que a tão aráua na
·uegaçáo os estimulou sua ambição, guiou sua fortu
na. =Elles tinháoavantagem do numero, a do lugar 
os nossos. =Assim ofazião duas vezes cruel o vicio e 
a necessidade,= e por este modo infinitas outras. 

4.0 Anecessidadetambem de ajuntar emhumpe
t·iodo, ou pensamento total, muitos parciaes traz coqt
sigo as inversões, Por pouco composto que seja hum 
pensamento, mal se póde eJle desenvolver, como 
convem, e arranja-lo de modo que se perceba o todo 
delle,sem o meio dasinversões.Sem estas por exem
plo não poderia Duarte Ribeiro ajuntar com graça 
em hum ponto de vista suas ideas, como juntou, 
quando falando dos validos, que se querem levantar 
sobre as ruinas dos outros, diz assim : "A' quelles, a 
" que conservão merecimentos, e fidelidade incul
" pavel, dão commissões perigosas, exercitas sem 
"força, e subsistencia para expugnar praças fortes, 
"em que percão a vida, ou a reputação." (Disc. 
VII.) 

$, • As inversões mesmas são fórmas consagra
das pelo uso para certa es{lecie de frases~ q uaes en
tre outras são as interrogativas, e exclamativas.Nin
guem póde dizer de outro modo as seguintes : Que 
disciplirza póde estabelecer em seu exercito hum Gene
ral, que não sabe regular a .ma vida? Como poderá ou 
excitar, ou acalmar em seus soldados differentes pai
zóes conforme he preciso, quem não he senhor das 
suas? Nem tão pouco posso dizer de outro modo es-
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ta:-: JJitosos pais, que lt:m IJ<msjilhos! F'rl1z o rrmo, 
em que os lwmrus 1•ivcm em pn:::! Acertmlamrutt• 
go1·cnw quem sa!Je JWCCm•t r os tlelictos. Rm·amt:Jt· 
te sr Jlt:rde lugar, que ptít!r .~cr soccm-ritlo. Se toda<~ 
estas omrões ~c rPtluzirem ;{ ordelll dirce-ta, pcrcl~
riio não so' sua força, mas ainda o ~ocnticlo. H c poi-; ele 
absoluta neccssi.latlc> o fitzf'r invNsciPs; c toe ellas 
s;io ncccssarias, tamut•m não podem deixar de s<•r 
naturaes. 

1\las aincla sem ncccssicladc se costumiio cllas 
fazer pela utilidade, que das mesmas resulta, ou pa
ra variar a fórma das coustrucçõcs, c evitar assim a 
monotonia; ou para apresentar e pôr desde Jogo á 
,·ista hnma idca importante, que nos QCCU pa, c que
remos occupc lambem o espírito dos ouvintes; ou fi
nalmculc paradcscmpcçar mais a marcha da oração, 
c dar-lhe assim mais facilidade, graça, c harmonia. 

Pela primeira rasão de variar as conslrucçõcs, 
não ha couza m:lis ordinaria aos bons Escriptores do 
que principiar as orações pelo verbo, c pôr-lhe de
pois o seu sujeito. So na primeira folha da Vidn de 
D. Joáo de Castro empregou Jacyntho Freire n:lo 
menos que cinco inversões desta cspecie, que são : 
Foi D. Joáo de (.."'astro, cutrr os de télo grmulc apptlli
tlo, t'llustre tlcscenáente. =.Nas casas gramlesforáo 
srmprc t~estc Rei11o as letras o srgunrlo morgado. = 
Ohcclcceo D. Joáo em quanto niío tiuha libe1·cfacle. = 
Rra naquclle tempo clarn afmna de D. Duarte ele. 
llfcnezes. = Consulcrava D. João melhor suas vicio
rias, 'JtlC as figuras c cil·cu/os ele Euclicles. As dos Ad
jeclivos prepostos aos substantivos, c as dos com
plementos aos verbos silo tão frequentes, que uem 
hc preciso trazer exemplos. 

Pela segunda ras11o, inverte-se muitasvczesa 
ordem da frase, ou elo periodo para pôr desde logo á 
'i~ta huma idPa interc~snntP, sobre que queremos 

Kkk 
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se fixe a nUenção do ouvinlc; a qual idea em meio da 
oração ficaria encoberta; porêm posta ou no princi
pio, ou no fim della, faz mais impressão. Estas ideas 
importantes se veo1 figurar Jogo na cabeça destes 
dous períodos, hum de Jacyntho Freire, e outro de 
Jlah·a~Atáo honrados Turcos e valentesJanizaros, 
como es.taú presentes, toca acodir pela honra de vossa 
gente, e de vosso lmperz'o, como cousa mais juslada 
gu.e-rra, que fazemos.= De perverter-se a ordem das 
couzas, e /~varem ás vezes ao fundo o proveito publico 
t·espeitos particulares, e fazer sizo de accommodar as. 
couzas a pertençóes, nascem as injustiças; e todos os 
males. 

O nosso pronome directo da terceira pessa, o, a, 
os, as,juncto aos verbos, e referindo-se aos coinple
mentos objectivos dos mesmos, facilita. grandemen
te estas inversões. Sem elle serÍ:a escuro o período 
d.e Vieira, quando disse : Os generosos, efieis salda
doi, e capitães toda a gloria de suas façanhas, evicto~ 
rias., a devem renunciar de sua parte, e não a querer 
para si, e para sua fama e honra ; senão inteiramente 
para o Rei, a quem servem: e muito mais o de Jacyn
tho Freire: Tomar para si o Reino quem era digno 
delle; os primeiros o t·ecebiáo como cscandalo, os.ou.
tros como lei. 

Por falta do mesmo pronome pecca o per iodo de 
Duarte Ribeiro, Disc. Polit. VJI, em que falando 
dos Reis, diz : Seus pensamentos, que so se devião oc
cupar em acçóes gloriosas, e ter por objecto a saude pu
blica, empregáo (devia dizer: empregáo-n'os) na 
exaltação dos validos ; abrem os thcsout;os para os en
riquecer. A regra h e que toda a inversão, que faz o 
sentido da fT.ase ou difficil de perceber, ou escuro, 
Qu equivoco, he viciosa. Por esta rasão talvez não 
mereção imitar-se as inversões, que nossos antigos 
so hião. fazer das conjucções Náo e ;.Vem, pondo, á 
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l"r:lllt'CZU 1 C:»la primeiro, f" a(JUClJa 110 fim, COliJO 
.JS/asdc /nuu;, ucnJ/u: outro.::, n;io hour.Jc uutssidaclt!, u 
t>sla:-; de Jacyntho Freire: As 'JUtltS (for':a'i}, uu 
maior llrospci·idadc, t·áo a cu/mudo suas mesmas victo
n'as . . 1\lclhor diria: As quucs u11 maior prosperidade 
suas mesmas victm·ias rtío acabaudo. E em outro Ju
_t;"ar: Crccia. afomc, c libtrdoclc dos queixosos, quefa
~ia maior ajusti[a da causa, c a co1ifonuidacle 1lo ay· 
qnwo commum. ~c dis~Pssc: 'JUC a justiÇa da causa, c a CO)!fonuid.lufe do agfjl'aVU C011l11lU71lja::ia maior, fi
cava mais dcsempcçada a frase. l\las este não he o 
t!OSto de J acvutho Freire. 
·• Em fim" a terceira couzn, para que são utcis as 
im·crsücs, h c para procurar ,[s ora<"õcs mais harmo
nia, dispondo as pnhvras do modÔ, tJUe não fação 
cmuate humas com outras; antes corr:'io com suavi
dade, c acabem com cadencia. 1\Jas esta utilidade 
h e mais do foro da eloquencia, que da G rammatica, 
c por isso não aiJcgo exemplo:;. Passemos ás cons
trucçües transpostas, ou hyperbatos. 

ARTIGO Il. 

])as Trausposiçóes, ou llyperhatos. 

Fazem-se as transposições ou hyperbatos, quan• 
tlo se separoio ou o adjccLivo do seu substanti\'O com 
quem concorda, ou a proposição incidente da pala
vra a quem modifica; ou o "erbo de seus comple
mentos necessarios, C]Uaes selo o objecto de sua ac
ção, c o termo de sua relação ;·ou preposição com 
seu consequentc, do seu antecedente, cuja siguifi· 
caçiio ou restringe, ou completa; ou em fim a pre· 
posiç~io mesma, do seu consequente. 

I. • As transposições do adjectivo c do seu sub
stanti\·o, com quem concorda, nuncasAo permitti
clas, scntlo C]Uando a intcrrup<"Ao he feita porulgum 

• Kkk· 
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modificativo do mesmo adjcclivo, como são os ad
verbios, ou locuções equivalentes a elles. Posso di
zer : Esta queixa, mil vezes repetida; O homem, ver
dadeiramente sabio, e com Camões JJ1ares, nunca 
d'antes na.vegtulos. Porque as modificaçfSes fazem 
huma mes1ria couza. com a idea que modificão, c 
realmente niio ha interrupção alguma. 

Mas se no-verso·se perdôa a Camões, Lus.l, 9. 

Em versos divulgado numerosos; 

não se deve I ou v ar na prosa o dizer J acyntho Ft·ei
re: "A quem o nascimento fez em Portugal, gran
" de, o valor no Oriente. 't Melhor dissera: .Â quem 
fez grande;'em Portugal o nascimento, no Oriente o 
valor. Nosso Antonio Pinheiro usa em demasia, co
mo Jacynthofi ... reire, de semelhantes transposições 
na Traducção do Panegyrico de Plinio. Na dediea
toria a ella diz: Apodaduras de homens, com abati
mento de sua pessoa, graciosos. 

E nem em prosa, nem em verso se deve louvar 
a tralisposição, l}Ue fez Cantões, ibid. 111, 94 • 

. . . . • • Que em terreno 
Não cabe o altivo peito, tão pequen(). 

E muito menos a de Ferreira, Poem. I, Ia·~ 

Os louros e heras; de que coroados 
Serão os bons_ Poetas,ja crescendo 
Soberbamente vão, por ti honrados. 

Semelhantes transposictões causão· sempre de-· 
sordem nas i<\eas. Os.Gregos e Latinos lhes da vão. 
com rasão o nome de Synchysis, isto he, de Jltfixtu· 
ras ou Confusões, e as conta vão entre os vícios da 
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LinO'nagcrn. Alguus tlc• nossos Grammatico!> com-
I

:;, r. • .. 
ltu o ns tem por atguras, c as auctonzao com C!>lcs c 
outros cxmnplos do Poetas, (JllC mais são para es
tranhar, 'luc para imitar. 

2. D Entre o nome substantivo c a proposição in
ci«lcutc, que o modifit.·a, pode-se c co&luma-!le mui
tas vezes mcttcr on hum mljeclivo, ou hum complc
mcuto rcstrictivo, pnra lambem lhe modificar sua 
signifiraçflo, como: Os soldados valorosos, ou deva
lor, que clefemlcm c' patria, etc. Porêm dc,·c haver 
mnilo cuidntlo em (!Vi lar a :\rnbiguidadc, que daqui 
pótle nascer todas as vezes, que o relativo conjuu
ctivo se póde referir igualmente bem ou ao primei
ro sub~tantivo mais remoto, ou ao segundo c mais 
proximo, principalmente quando este hc determi
nado pelo artigo, como nesta frase : A 9/oria da vir
tude, que h e consta11te; onde n:lo se sabe o que !te cons
tante, se a gloria, se a virtude. Que quanto a trans
pôr o substantivo para depois da sua incidente, isto 
nunca he pcrmittido senão nas Linguas, que tem 
casos; c com justa r a são mofa nosso Barros ( G ramm. 
pag. 170) daquelle letrado, que querendo passar por 
eloqucnte, tracluzíra a Oração ele' Paz em Lingua
gem deste modo : Dcí-nos Seulwr, aqzulla, a qual u 
muudu não ]Jódc clm·,pa::. 

3.
0 Entre o verbo, c o lermo de sua acção mui

tas vezes se meltem pala\'ras, c ainda alguma ora
ção, com tanto que seja breve, c não aparte muito as 
d!ms relações. Nossos a~ntigos. fazião hum a. elcgau
caa, mormente nas oraçues anctdeules: em mettcr os 
sujeitos das mesmas, c algum adverbio entre o ver
bo e seu lermo, quaJ~do est_c era pronome, c dizer: 
Que vos Deos fe::: O jtllw, que lhe Deos cle1·a: Terra, 
f(llC te cule1:-ro: Tudo o que lhe assim cito: Pu r lho as
~·im maldizer sua má·i. E no exemplo acima rle Ja
t•yntho Freire se vê hum incidenll• cnlrc o termo t' u 
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verbo: A táo honrados Tu,.cos, cvalentcsJani."mros, 
como estais presentes, toca, etc. O que il{ualmentc 
se vê no lugar de Duarte Ribeiro acima citado : A'
quellcs, a que conservâo, etc. 

Porem entre o verbo e o objecto de sua acção 
uão se costuma metter senão algum adverbio, ou 
cxpr·essão adverbinl modificativa do mesmo verbo, 
principafmente quando o dic~o complemento obje
cli v o não Jeva preposição. Eu posso dizer: Amo an

'CÍosam.ente as honras: Amo, mais que tudo, a Deos : 
mas não : Amo mais, dri que deveria, as honras; Amo 
mais, que tudo o que ha no mundo, a Deos. A relação 
do verbo com o objecto de sua.acção he mais estrei
ta que todas as outras, para se não poder separar pa
ra mui Jonge ainda por modificativos da mesma ac
cão; que, uão ·sendo taes, ainda peor. Eu não diria 
~om JacynthoFreire (pag.l03.) Fazendo juntamen
te do commerâo á Religiáo escada; mas sim: Do com
~mercio fazendo escada á Religiáo, ou para a Religiáo. 

4.0 Mas ainda he maior a relação entre a prepo
sição com s.eu consequente e o antecedente, a quem 
determina, ou por quem he determinada_, para nuq
ca se poder interromper, n;~ettendo alguma couza 
estranha entre liUm e outro. Quando digo: O Rei, 
que he,- áe Portugal; O Cabo, chamado das Tormen
tas; os antecedentes Rei e Cabo não se separào, por
que se tornão a entender a seus complementos, como 
s-e dissessem os: O Rei, que he Rei de Portugal; OCa
bo, chamado Cabo das Tormentas: mas· nunca posso 
dizer o que aquelle, de quem .fala João de Barros 
(ihid.) dizia no fim da Carta: Desta de Lixboacadéa, 
onde ha mezes sete, que sou abitante. 

A licença de _separar· h uma couza de outra se a 
póde haver, so será tolerada nos Poetas, mas nunca 
louvada;_ como não louvo, nem em Mausinho, dizer 
em sen Affonso.Afn'cano, IX, 73. 
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Rut rc todcJs c' o dedo eras 1Wl!.i.do 
J.inclost~wrosdc Anilla, cmyallwnlw 

Isto h f', E11tre toclos os linclos moço.! clr Arzilln. 
com o tire/o eras uolmlo flll!/flllmrdm, ele.: nem l:lo 
pouco em Franco Barreto, J:ncicl. I, 132. 

Por ver em cpa• montanhas, se elos mares 
LiHou, auda vagandu, c em que lugares. 

lsl.o hf', Po,. t•er em que montanhas, e em que lu
gm·es mula t·ayauúo, dos mares se livrou. 

5.° Finalmente he sobro todas ainda mais estrei
ta a relação entre a preposic;i'lo c o seu consequcntc 
11ara nunca se poderem separar .. Se entre as prcpo· 
sições c os infinitos dos verbos, que Jhes servem 
muitas vezes de conscqucntcs. se mcUc alguma 
couza, hc porque hc pertencente aos mesmos ver
hos, c não estranha, como quando dizemos : Para, 
com mais clareza, me explicar, etc. As regras pois 
lias transposiçt'les são: J. • Nunca mcller eutrc duas 
iclcas relativas h uma terceira, que tenha outra rela
ção difi'crentc. 2. • Que as mes~as mod'ificações, que 
como parte de h uma das duas uleas relativas se lhes 
meltem no meio, não scj;1o tão extensas, que apar
tem demasiadamente huma da outra. 

Os nossos melhores Grammaticos engan:tdos 
com a aflinidade, que ha entre a inversão c a trans
posição ou hyperhalo, não percebêrão bem os cara
cteres, que as distinguem, como conheceu Ciccro, 
chamando á primeira bwc1·sa, c:{ segunda luterâsa. 
Entre as idcas parciacs ele hum pensame;1to, c entre 
as palavras que as exprimem, hc ncccssnrio distin
guir estas duas com~as Li!JaféW c Relação. De qual
quer modo, que so onl('nem duas palavra~ correia ti .. 
\:as, se huma fica jundo de outra, a imagt•m tl<.> ~""" 
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ligação fica salva De Pm·tugal o Reino, ou O Reino de 
Pm·tu_qal he o mesmo, quanto a ligação das ideas. 

lUas se entre dous conelativos se mctfe qual
quer palavra estranha, como: O Reino, dizem, de 
Portu,qal he muito rico: h e hum hyperbato ou trans
posicão contra toda a rasão, e por isso mesmo con
tra a natureza da Linguagem ; porque destroe ao 
mesmo tempo toda a ordem c ligação das ideas. Es
tes hyperbatos, bem longe de serem figuras da elo
cução,são solecismos da construcção.Pois nesta tam
bem os ha, quando se perturba a ordem das rela
ções, segundo Quíntiliano, Inst. Orat. I, 5. 

Taes são as regras e observações mais impor
tantes sobre a etym_ologia e syntaxe da Lingua Por
tugueza, com cuja applicação ao principio dos Lu
síadas de Camões, daremos por concluída esta nos
sa Grammatica. 

CAPITULO VI. 

Applicáçáo dos principias desta Gr·am.m.atica ás 
duas primeiras Estanças do Canto I. dos 

Lu·siadas de Camóes. 

PARA proceder com methodo consideraremos es
tas duas Estanças primeiramente no seu todo, Hiví
dinc.ló-o em seus principaes membros, e subdívidi:n
clo estes nas orações de que consta cada hum: e de
pois analysaremos cada huma destas orações em 
particular. Estas duas Estanças formão a proposição 
geral de todo o poema, c he da maneira seguinte. 



(1) 

(2) 
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I. 

As :u·mas, c os varões assinalados, 
(,!uc tia occidcutal praia Lusitana 
Por mares uuuca d'autcs navegado;; 
Pal:>sár!io iucla alêm tia Taprobana; 
Em pc>rigos c guerras csforc;ados 
.l\Iais 1lo que promellia a força humana; 
E entre gcnl<> remota cdifidn1o 
Novo Reino, que tauto sublimárão; 

11. 

E lambem as memorias gloriosas 
Daquellcs Reis, que forão dilatando 
A Fc, o lmperio, c as terras viciosas 
))'Africa, o d'Asia and:(rão devastando; 
J·~ aquclles, quo por obras valerosas 
Se ':'\o da lei da morte libertando; 
C'anlanclo espalharei por toda parte : 
Se a tanto me ajudar o engenho, c arte. 

§. I. 

Aualysc Geral. 

Estas duas Estanças não form:1o senão hum pe
riodo de dous membros, ou proposições lotaes. O 

(I} As edi~õrs mais antigas I em Que em perigo1. Porem o qut:
rrpctido, sobre srr C'tcusarlo, corta o st:'ntido, e de huma a~:~;ão prin
ri(la) ,·em a fazrr duas. t:onscno pois a Li~ão Em perigos, qur he 
dr muitas rdi~õcs. on, a fazrr alguma mudan~a, diria: Enr~~rigot. 

(2) !lias mesmas cdic;õcs mais antigas não se 'e a conjunt';'iO r, 
por ser inutil, SliJ'(lOSlit a Lir;ã.o Qrct em ptrig'ls, 

LII 
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primeia·o membro, ou proposi<;ão corre desde o 
principio até o fim do pcnultimo \'Crso da segnuda 
Estança Cantando espalharei por toda Jmrtc. O se
gundo cont~m-se no ultimo verso da mesma Estan
ça, que hc: Se a tanto me ajudm· o engenho e.arte .. 

Estas·duas proposições totaes, que compõem o 
jleriodo, esl:io na ordem direita; a affirmativa pri
meiro, enunciada pelo futuro imperfeito do indica ti· 
\'O Espalhm·ei, a qual he a principal: c a condicional 
em segundo lugar, enunciada pelo futuro imperfeito 
rlo subjunctivo Ajudar, a qual h e a subordinada; ·tu
do segundo a regra, <JUC diz: que as proposiçt"ics 
principaes dos periodos sito sempre indicativas, e 
que as subjunctivas são sempre suJ:wrdinadas. 

A primeira proposição, e a pt·incipal est:í toda 
na ordem invertida, e por isso vai suspensa até o 
fim, principiando e continuando pelos complemen
tos ohjectivos da acção do verbo Espalharei. A or
<lem direita seria: Cantando espalhm·ei por toda pm·
te, As armas, e os vm·óes assinalados, etc. A segunda 
e subordinada tambem está invertida na construc
çfío, sendo o verbo Ajudar precedido 'dos comple
mentos de sua acção, a saber, o terminativo ç. tanto, 
e o objectivo me; c seguido dos sujeitos ou agentes 
da mesma acção, que são: O engenho e artt:. A or
dem direita sería: Se o engenho e arte me ajudar ft 
tanto. Esta pequena invers~o ainda na prosa scría 
perrnittida; por~m a primeira não. Com tudo elJa faz. 
no verso, e aqui especialmente, hum e~'eito rnaravi-. 
Jhoso peJa suspensãc~ em que tem os leiLores> espe
rando pelo desfecho· de accontecimentos tão raros. 

Tornando á primeira proposição, e ·principal; 
el\a he Composta, e ao mesmo tempo Complexa.· 
Composta, não quanto ao sujeito, que he hum so, 
Eu espalharei; nem tambem quanto a.o attributo, 
qne he a unica acção de espalhar: mas sim qnantq 
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nos, arius t! clillcrculcs ohjcclos c.le~la mesma ac1;ão, 
cpac !-JO tres, a s~bcr: l.u As .armas, .eosvarúcs as
:;iualados, etc. ~- As mcuw1·ws glorwsas claqlu:ll~s 
Reis, etc. c 3; ~tqucllcs 'JllC, etc. Como os comple
mentos tio nllribulo fazem p:trlc d<>llc, o mesmo 
pótlc ser complexo u:lo so per si, m~.s tambcrn pc
los diOcrcntcs ohjeclos, c lermos 1lc sua acç:lo. 

A mesma proposi,:ão ho oulrosi complexa por 
coutcr em si 'luatro proposi,;t"ies incidentes; trcs 
expre~sas, marcndas pelos lres rclati vos conjuncti
vos, (Jue da occidC11((l/ rwaia Lusitmw, etc. Que fo
ráo tlilatal!clo, etc. Que ]J01' obras valerosas, etc. ; o 
hurna irnplicila, quo hc: Em pcr1:qos c guerras es
forrados: as qu:res incidentes, ell..as mesmas são 
conjunctas de varios attribul.os, o complexas c.lc 
outras incidentes, c muitos adjcctivos, appostos 
nos sujeitos c attribulos das 1~1esrnas. O que mc
llwa· se ved na arwlysc miucla de suas palavras. 

A segunda proposição c subordinada hc tão 
~omcntc composfa de clous sujeitos c.lo verbo Ajrt
dar, q nc sito : O eugcuho, c arte. Em tudo o mais 
hc simples c iucomplcxa. 

Todo este grande pcriodo comprchendc em si 
clcz orações, indicadas pelos dez verbos, que neJie 
se vêm, c são pela sua mesma ordem o., seguintes: 
Pmrsciráo, Promcttia, Edijic(Í7'áo, Sublimáráo, Fo
t·áo dilatando, ~tmláráo tlcvasta11do, Vtro libertando, 
Ctmtauclo, ES])al/wrci, ~.IJmlar. As suas mesmas fór
rnas 1lão a conhecer, que, :L cxccpcão do particí
pio Cautamlo, e do futuro subjuncdvo JI.Judar, as 
suas eraçõcs si'ío todas indicativas. Porem destas 
huma so hc absoluta, CjUC hc a do ,·crbo Espallla
rci. As mais todus l:iào determinadas por outras, o 
a C'llas Jigaclas por t·onjuncçücs, que lhes tir:"ío a 
uatnreza de iudepcmleulcs. Passemos ja ~L auah se 
parlicuJar dl.· t:atla ltuma tle::,las omc·õcs. • 

. Lll 
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§. 11. 

Analyse Particulm·. 

Para melhor se perceber a analyse de cada 
huma destas orações, toma·las-hemos em sua or
dem direita, principiando pelas ultimas, e destas 
su~in~o ao principio da primeira Estança para da· 
q01 discorrer outra vez até o fim. 

Cantando espalharei por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte, 
As armas, e os varões assinàlados, etc. 

Estes versos contêm tres orações, segundo os 
tres verbos, que nos mesmos se vêm: duas totaes, 
constitutivas do período, que são, a principal Espa
lharei po'r toda parte; a sú'a subordinada Se a tanto me 
ajudar o engenho e arte; e hum a parcial, exprimida 
pelo particípio imperfeito activo do verbo Cantar. 

Cantar h e hum verbo activo da r. a conjugação 
portugueza. Cantando fórma huma oração parcial 
incidente, subordinada ao verbo principal Espalha
rei, porque tem o mesmo sujeito, e vai tanto como 
Eu, cantando, espalharei por toda parte. Estas ora
ções parciaes, formadas pelos particípios, activo 
e passivo do· infinito, exprimem a acção particu
)ar,~que serve ou de modo, ou de meio, ou de mo
tivo, ou de circumstancia á acção principal, expri
mida pelo verbo da oração total; e como taes fa
z.em parte della, tendo o mesmo sujeito. 

Espalharei he o futuro impérfeito indicativo do 
verbo Espalhar, pertencente tambem á I.a conjt~
g·ação. Elle niio tem conjuncção alguma suspens1-
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\3 1 'tue> lhe prc·mla o seutitlo. t:st;t ;dll>uluto, l' por 
i:.so f:tz a proposição principal du período. 

l'ur tutltl parte hc hum compl.-•mcuto cin·umh 
tandal tio lugar l'or muh, qtH' cxplic:l a siguificu 
.. ão do verbo Espalharei, uão ('OillO vcrho :uljecti
;.o, mas !)Ubslantivo. A prcposic;:lo Por mo~tra a 
rclaçtío do cspa,;o, ou ,lo meio c Íll!)lflllliCIIlo, ;)('lo 
'1 ual se l>assa a hum fim ull erior. 

Toe a parte ho o consequenle da proposidio. 
Parte hc hum substautivo appellativo elo genPr~ fe
minino, cuja significação indctcrmiu:ula se acha dc
tprminada pelo collectivo universal affirmativo 1;J
dt~, que com elle concorda em g<•nero c numero. 
Est:l antes do substantivo, porque todos os acljccti
vos determinativos precedem ordinariamente aos 
appcllativos para indicar, que ellcs se tom:i:o em 
se>utido individual, o não uo de especie, que ellcs 
signilicão . .Esta he a ras;1o, porque Parte cxcusa aqui 
artigo, que muitos crr:ulamcutc lhe põem, qual u:i:o 
excusaria, se não tivesse o delcrmiuativo Toe/a, 
com o qual se n;i:o ajunta o artigo, quando signi
fica o mesmo quo Cada, como aqui succcdc. 

Da ora,,ão principal passemos ja á sua subor
dinada, Se atauto me ajudar o m.gculw, c arte. Ella 
h c condicional contingente, c subordinada :\ pri n
cipal pela conjuncç:i:o coudicional se, que leva o 
,·crbo Ajudar ao futuro imperfeito tio suhjuncLÍ\'O 
vela regra, que os futuros iudicati,·os dcmand;.i:o o 
mesmo tempo do suhjunctivo nas orações condi
c.-ionaes, que dctcrmin;i:o. O sujeito do verbo Aju
dllr são os dous substantivos En.gculw c Arte, com 
os quacs concorJa; com o primeiro, que hc o mais 
pruximo, e>m uunH'ro f' pessoa, c com o segundo 
t•m pessoa somente. l\Ias a cllipsc suppre> o JllllllC· 

ro, aliits deveria dizer .!llc ajwlmnu. 
O Pocla poz artig·o su ao primeiro. Pnrí'cc t•om-
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t utlo tleveria tlizer: O engcn!to e a arte; assim como 
tlisse: As armas e os vm·óes assinalados: porque a 
reg-ra geral he repelir os clet.erminativos·, quando 
modilicão substantivos de tlillcrente genero. Seja 
como for, he certo, que o artigo O he aqui neces
tlario não so para mostrar, que oappeiJativo Enge
ulw se toma aqui individualmente pelo engenho de 
Camões; mas lambem para indicar, que este sub
stantivo, bem que proposto ao seu verbo Ajudar, 
he comtudo o sujeito da oracão. 

O complemento objectiv"o deste mesmo verbo 
he o pessoal enclitico me, terminação ou caso des
tinado para complemento objectivo, e tambem ter
minativo. Est~í anteposto ao verbo; porque, ainda
que cates casos encl.iticos muitas vezes se podem 
pôr indifferentemente ou antes, ou depois do vêrbo; 
uão succede assim nas orações condiCionaes quer 
contingent~s, quer hypotheticas, em que o uso de 
nossa lingua não permitte po-los depois, mas sem
pre d'antes. 

A tanto he o complemento terminativo domes· 
mo verbo Ajuda,r, que alêm de ser activo, tem tam
bem·significação relativa: de sorte, que esta ~ra
ção vem a ter todos os complementos necessanos, 
quaes são: hum sujeito Oengenho earte; humob
jecto me, sobre que cahe a mesma acção; e hum 
termo, a qu·e a mesma se dirige, ·A tanto. Assim 
como a proposição A com seu consequente Tanto 
he o complemento terminativo do verbo Ajudar; 
assim tambem o comparativo positivó ·Tanto he 
complemento da preposição A. 1ànto concorda com 
o sentido da oracão antecedente, que não tem ge
nero algum .grarÍnnatical, nem masculino, nem fe
minino. Esttí por tanto 119 genero neutro; isto he, 
om nenhum genero; e não no masculino, como 
pertcndcm nossos Grammaticos. 
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Da ora•;:lo subordinada [Qruawlu f•lll ra \ l':t. .i 
principal, o Sl'll \ mbo RsJlnlluuu tc111 tn•::; <'omplt•
IIIPUtos ohjl·cl i\ os, <JIIC lu\':io todo o rC'sto da11 •luail 
E-.tan•·as, a sn her: o 1. As armas e fJS t:arócs as.o;Úwla 
tios, etc. o 2: R to miJem as mcnwrias glfJriosa~. rir. ,. 
u 3." I~ aqucllcs, que zwr oiJnts t·alt'l'osas, etc. I>•·stcs 
tlou::; ullimos tratarl'mos depoi<>. \'alllos aq prinwiro. 

1: As m·uws, c os l'flri1t:s assinalados, etc. Armas 
hc hum substantivo elo plural, cpw tomado pela :arte· 
da ~nll'rra, como aqui se Loma, mio tem singular, co
mo nem tão pouco o substauti\'O Letras tomado p('la. 
proliss:lo liltcrarin. l'arúes hc da me,ma sorte hum 
l:lllhslanli\'o appcllativo do plural, qut' ~oc fúrma do 
sin!!ular rarilo, pela regra mais commum nos uom('~ 
desta tcrminac·:io, que f1c llllldarem O 1liphthon(!"O Úo 
&lo singular em úc 110 plural, juntando-lhe o s iinal. 
A1lahos <'stcs nppellativos (('111 artigo, c artigo re
pelido, assim por serem do diflcrcutc gcncro, com (I 
JlOrquc Camücs n:io podia deixar de o pl\r ao nome 
l'arúcs; porque immcdiatamcntc lhe v~i a CXjlli
''ar a signilicaç:io pela incidente Que da occitlcutal 
praia Lusitmw, etc.: c he huma n•gra geral, CJIIC 

as incidentes nunca se ajunl:io a nomes, que w'lo 
tcuhão sido dctNminados ou por algum dos nrli
gos, ou por ·outro determinativo. 

O primeiro artigo as coucorda com Armas, C' 
o spgundo os com Vm·úcs em gcucro c em numPro 
J1cla regra: que os :uljcctivos, que precedem aos 
substantivos, <"oncordii.o com cllus em g<'nero c nu
mero: c aquullcs lambem, que se lhes ~eg-u('m im
mcdiatamcntc, como aqui mesmo o ndjccti\'o A.•
.~iualados, que concorda em genC'ro C' numC'ro cnm 
o substanti' o rarúcs, que lhe prcccdC'. Este :uljct·
ti\·o, a incidente que se segue, c a <lc R!:furradu.~ 
mais abaixo, todos si'ío cxplicati,·os; porqu<' se rc
fcrPm a pc~soas determinadas c certas, quaP::> Não 
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as que com D. Vasco da Gama cmbarc<Írão para a 
Jmlia, as quacs se não podião por isso restringir, 
mas so explicar pelas qualidades, que lhes crão pro
prias. Passemos á incidente. 

Que da occidental praia Lusitana, 
Por mat·es nunca d'antes navegados, 
Passárão inda alêm da Taprobana, 
.Em perigos e guerras esforçados 
1\'lais, do que promettia a força humana. 

Aordem direitahe: Que=emper~qos, eguer
ms esfo·rçados = mais do que promettia a força Im
mana= da occidental praia Lusitana= por mares 
nunca d' antes navegados= passár·áo inda aUm da 
Taprohana. . 

O Poeta porêm por amor da rima fez nestas fra
ses huma grande transposição ou hyperbato, qual he 
o dos dous versos :Em perigos e guerras esforçados, 
Maz's do que promettia a força humana; cujo lugar 
proprio era o immediato ao relativo conj11nctivo 
Que, que tanto vai como Osquaes, por onde prin
cipia a incidente explicativa das palavras Os varões 
assinalados. 

Semelhante transposiçiio, por longa, não sería 
permittida na prosa. Porêm os Poetas tem outros 
privilegias, que a necessidade da rima desculpa, 
e o uso universal auctoriza. Ella todavia não he vi
ciosa; porque tudo, o que se mette entre ella e o 
Que, não he estranho; pois são complementos cir
cumstanciaes, que explicão a significação do verbo 
Passáráo, a quem serve de sujeito o relativo Que. 

Os ditos dous versos, transpostos, equivalem a 
outra proposição incidente, subordinada, e explica
tiva do sujeito Uue, como se estivesse: Osquaes, sen~ 
elo em perigos e guerms esforçados= mais do quezJro.-
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mcttr't' u Jurça lumuuw Da occideutul prur'u, etc. 
Todos os adjcctivos nppostos aos relativos coujuu
ctivos das orações incidentes se resolvem assim pc
los particípios impí>rfcitos do infinito, c vem pores
te modo n f.'lzer hrunas novas incidentes dos mes
mos, ligadas a cllcs pela identidade do mesmo sujei
to. Vamos a explica-la por esta mesma ordem. 

O Que desta incidente se podia variar por Os 
quacs, c he hum adjectivo demonstrativo conjuncti
vo, que, posto seja indeclinavel, concorda pela sua 
mesma posição immcdiata com o seu antecedente 
Varões assignalados, ao qual se refere c se liga, fa
zendo parte do mesmo complemento objectivo, pois 
o explica. 

Em perigos e guerras esforçados. A preposição 
em Ire huma da primeira classe, que exprime a rela
ção do lugar, em que o ohjeclo está, c aqui por ana
logia a matcria em que alguem he esforçado. Ella. 
tem por conscquentcs os dous substantivos appclla
tivos do plural Perigos eGtw·ras, os quaes estão sem 
artigo; porque Camões não quer falar de certos pe
rigos e guerras, mas de todos em geral. A mesma pre
posição em. com seus dous conscqucntes he hum 
complemento circunstancial, que explica c circuns
tancJ:l a significação do parti c i pio E.1orçados, o qual 
sendo passivo se toma aqui, como outros muitos des
te genero, não em signilicaç<1o passiva, mas na acti
va intransitiva; pois sua acçilo não passa, mas fica no 
sujeito, c quer dizer Que tem esforço. Elle concorda 
em genero c numero com Varóes, que se entende ao 
relativo Que, como se estivesse Osquaes Varões. 

Continúa : JJfais do que prometi ia ajo1·ça hu.ma
·na. A palavra JJ[ais he hum acljectivo comparativo 
gradual, c aqui adverbiado para se juntar ao positi
vo Esfurradus, c faze-lo assim comparativo. Elle pc
la ordem direita deveria precede-lo deste modo 
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Atais esforçados. Mas esta pequena invcrs!i.ohe per
mittida ainda na proza. Mais esforçados sendo hum 
comparativo pede segundo termo da comparaç!i.o, o· 
qual se lhe dá na proposiçiio integrante Do que p·ro
mcttia a força !tu mana. N ella o artigo O seguido de 
Que mostra que ha ellipse de hum antecedente, que 
se lhe entende. A express!i.o toda resolvida e suppri· 
da em suas partes vai o mesmo que Esforçados em 
mais quantidade d'aquella, que promettia a força hu
mana. O artigo substitue muitas vezes o demonstra
tivo A.quillo, corno neste modo de falar: O que eu dis
so !te certo, isto h e, Aqui/lo que eu disse. 

Seja como for, O que he o complemento daac
ção do verbo Promettia, e a Força humana he o seu 
sujeito, posto depois delle, inversão necessaria em 
todas as orãções, que começão pelos relativos com
plementos de o~tros verbos, ou preposições. Tem 
artigo, porque todo appellativo, que he sujeito da 
oração, he obrigado a te-lo. Promeuz·a he o verbo 
activo Prometter da segunda conjugação. Está no 
preteriló imperfeito absoluto, porque sua acção era 
passada, mas periodica e ainda não acabada. Os pe
rigos e guerras forão e parecem ainda tã·o grandes~ 
que excedem as forças humanas, e não se poderião 
vencer sem a ajuda de Deos. Tornemos á incidente 
principal. 

Que da occidental praia Lust~tana = Por mares 
nunca d' antes navegados= Passáráo ainda alt.m da 
Taprohana. O verbo desta oração incidente he Pas. 
sáráo, preterito perfeito absoluto do verbo Passar 
da 1. a conjugação, cújo sujeito h e Que em lugar de 
Os quaes. He um verbo intransitivo na significação 
de Viver, como Passar .hem, Passar mal; porêm 
transitivo na significação de Transitar, na_ qual pede 
por consequencia hum termo D'onde, hum espaço 
Por onde, c outro termo Aonde; e taes são os seus 
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t n·s compl('nll'nlos tcrllliuativoc;, trazidos Jll'l.l'l prc
posi,:õcs J)c, l'or, c pelo :ul\'crhio Alim, 'JtiC \'ai o 
mesmo que 11artL la. Analyscmos estes trcs comph·
mcutos. 

(Jue da occitlcnliÚ J'l'ain I.usitana. O substanti
\'O Pt·czia hc hum nome commum; ma'õ o artigo a, 
que o prccPcle, mostra que ellc se vai a tomar em 
hum scntillo indi,·iclual ;,o que f:lz o adjcctivo restri
ctivo Occidcutal: c como este ainda ui'ío era hastan
t<>, ajuntou-se-lhe o outro Lusitana, que restringe a 
Jlraia occidcntal mui extensa &(particular ele Portu
gal na costa de Lisboa. Estes dous adjectivos, como 
restrictivos que são aqui, deverião amhos estar de
Jlois do substantivo. Camõcs pondo ant«'s dcJic o ad
jecth·o Occiclcntal fez pequena inversão por causa 
dovNso,a qual na prozn seria nflectada. Ambos con
cordão com Praia em gencro c numero, c fazem o 
consequcntc da preposição De, a qual com cllc h c o 
primeiro complemento terminativo da significaçfto 
do verbo Passárúo. Segue-se o segundo. 

Por mares mmcn â'mllesuavcgados. O nele o no· 
me appcllativo .llfares plural de lJ/ar não tem artigo, 
porque, como Pstcs nunca d'antcs tinhão sido na\'C· 
gados nem conhecidos, nenhum caracter individual 
tinhão, com CJUC se podesscm determinar. O nome 
J.lfar tomado como elemento não tem plural, como 
nem tão pouco Terra, .Ar, Agoa, c Fogo. Aqui po
rêm não se toma nesta acccpção, mas na de lugar 
marítimo, no qual sentido p6dc ter plural. Com cf
lc concorda em gcnero c numero o adjcctivo partici
]Jio passivo 1\ravcgados. E.,te est&Í transposto, mel
tendo-se entre clle c seu substantivo o ad\'crbio dl' 
tempo 1\rtmca, qnc vai o mesmo que Em nenhum 
tcmpo,c a frase adverbial D'autes,que serve de com
plemento reslricti\'o ao :ulvcrbio. Como ambos ci
Jcs modificfio a significação tio parlicipio passi\'o, <' 
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fazem com elle h uma mesma couza, a transposiçtio 
cst:( ua regra. Todas estas Jmlavras fazem o conse
quente da preposiçiio Por, estinada para mostrar a 
relação do espaço, pelo qual se passa. Eis-aqui o se
gundo complemento terminativo do verbo Passá
ráo. Vamos ao terceiro. 

Inda altm da Taprobana. Inda he hum adverbio 
augmentativo, que quer dizer Mais, ou Demais, e 
como tal demanda o ad verbio de lugar Além, que val 
tanto como Para la. E como este tem tambem huma 
significação relativa, requer igualmente hum com
plemento terminativo, que lha complete ; e talhe a 
preposição De com seu conseqüente A Taprobana. 
Esta hea ilha de Ceiliio. Se o PoetSt usasse destapa
lavra, niio lhe poria artigo, e diria: Inda altm de Cei
lão, como ora nós dizemos. Para indicar porêm que 
esta ilha he aqueJla mesma, que foi conhecida dos 
antigos debaixo do nome de Taprobana, por isso he 
que lhe pôz artigo; quando aliás se não costuma pôr 
a nomes proprios. Tal he o terceiro complemento 
terminativo do verbo Passáráo. 

Todos elles estão na ordem direita e natural da 
acçiio de passar, a quai sempre parte de hum lugar, 
que he o primeiro na ordem; passa por outro, que he 
o segundo; e chega a hum terceiro, que he o seu ter
mo. Camões distribuio com muita discriçiio estes 
tres complementos do mesmo verbo, pondo dous an
tes, e hum depois delle. Se os ajuntasse todos depois 
do verbo, peccaria contra a regra. Continúa ainda a 
mesma incidente principal, composta dos dons attri
butos, conteudos nos verbos Passáráo, Edificáráo. 

E entre gente remota edificáráo 
Novo Reino, que tanto sublimáráo. 

A conjuncçiio copulativa E ata as duas orações 
dos verbos Passáráo e Edijicáráo, cujo sujeito com-
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mnm he o tlcmonstrativo conjunctivo Que, em lugar 
de Os quacs, quo se pôz ao principio; o quo faz CJUC 

esta incidente seja huma onaç:lo composta de •luas. 
R·utrc gcutc remota he hum complemento circuns
tancial do verbo aclivo Eclificáráo, pretcrilo perfei
to absoluto do verbo Edijicar da 1.• coujugação, cu
jo complemento ohjcctivo he :Novo Reiuo, ao qual 
se entende o artigo l/um para potler ser explicado 
pela incidente Que lauto stthlimâráo : onde o de
monstrativo conjunclivo lJuc serve lambem de com
J>Iemcnto ohjcctivo ao verbo Sublimâráo, c vai tan
to como O qual. O adjectivo Tauto hc hum compa
rativo de quantidade, o qual se acha aqui advcrbia
do para modificar a acç:lo do mesmo verbo. 

Se Camões dispozcsse todos estes complemen
tos depois do verbo dizendo : E eclificáráo entre gen
te remota novo reúzo, que tanto sublimárâo :teria fei
to hum máo arranjamcnto, pondo sem necessidade 
tres complementos depois do verbo; c pondo hum 
complemento mais curto c mais ncccssario ao verbo 
Edijicárâo, qual h c Novo Reino, depois de outro mais 
comprido e menos relativo a ellc, qual hc Entre ge•z
te remota.l\1as ainda muito pcor o faria se dissesse: 
E edfficát·âo novo reino en Ire .'lente 1·emota, que tanlo 
sttbltmárâo: porque faltaria <Í concordancia da inci
dente com o seu verdadeiro antecedente, quo hel\ro
vo Reino, c não Gente remota. Fez pois a melhor cons
trucção possivel pondo, como pôz, o complemento 
circunstancial antes do verbo, e depois delle o com
Jllemcnto objectivo com sua incidente. 

2. • Tudo isto, que temos di c to, h c pertencente 
ao primeiro complemento objcctivo do verbo prin
cipal Espalharei, que hc As armas e osva,-ócs assi
ymdaclos, etc. Passemos ja ao segundo, por que co
mcl'a a ~cgUJula EstaJH·a . . 
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E lambem as memorias gloriosas 
D' aquellcs Reis, que foráo dilatando 
A Fé, o Imperio, c as terras viciosas 
D' Afrz"ca, e d'Asia andâr·áo de·vastando. 

Este segundo complemento objectivo do verbo 
princi pai do per iodo v a i Hgado com o jlnteccdente 
pela conjuncção copulativa:E, e pelo adverbio con
junctivo Tambern, que vai o mesmo que Junctamen
te. As memorias gloriosas he o segundo objecto do 
Canto do Poeta ; e como sua significação he geral, e 
indeterminada, o mesmo Poeta a especifica pelo seu 
complemento restrictivo D'aquelles Reis, ja prepa
rado pelo artigo As posto antes de Memorias, para 
mostrar que aquelle appellativo se hia a determinar 
para diante. 

Mas o mesmo complemento D'aquelles Reis 
mostra que não se quer falar de Reis em geral, mas 
de certos e determinados Reis. Pois tal he a força do 
demonstrativo puro Aquelles, o qual aponta hum ob
jecto mais distante ou no Jugar, ou no tempo, do 
qual se tem falado, se fala, ou se hade falar. A inci
dente seguinte restrictiva, cujo relativo conjuncti
vo Que concorda com Reis, acaba de fazer aquella 
especificação. Elle h e o sujeito dos dous verbos Fo
ráo dilatando, e Andáráo devastando, que fazem des· 
ta incidente hum a proposição composta. 

A linguagem_ Foráo dilatando he composta do 
verbo irregular Hir, que serve de auxiliar com o par
ticipio imperfeito activo Dilatando para exprimir 
h uma acção inchoativa, da qual são complementos 
objectivos os dous substantivos·Fe e Imperio deter
minados pelo artigo a significar, não qualquer fe, 
nem qualquer imperio, mas a fe catholica e o Impe
rio Portuguez no oriente. 
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A coujuuc•;:1o E, que !:>C lhes til'gue, :Ljunta com 
a orar:1o antecedente a Sl•guiutc, cuja liuL:"nag<>m 
tamh~m ho composta de outro auxiliar Andare do 
participio Devastam/o~ para cxp~imir huma nct::1o 
reiterada e frequeutaln a, qual fo1 a das pcrdns, que 
os H eis de Portugal por vezes caus~ír;1o com suas ar
madas c exerci tos aos l\Iouros em Afric:t, c aos Tur· 
cos em Asia, que por isso diz Amltiráo tlct·astamlo as 
terras t·iciosas- D' Afric{l, e tl' As ia. Os nomes Ter
ras z·iciosas fazem o complemento objccti,·o do ver
bo, c tem artigo, porque se to1m1o em sentido deter
minado lo~o pelos complementos restrictivos D'./1-
frica, D'Asia. Estes nomes porêm, como são pro
prios, não tem artigo; bem que ora muitos lho põem 
contrn o uso dos nossos escriptores. 

A conjunccão E posta entre Fe e Imperio com
Jllemento do \'êrbo antecedente, c Terras viciosas 
complemento do sc~uintc podia na proza causar al
gum embaraço fazendo parecer, que Terras viciosas 
era Lambem complemento continuado do verbo an
tecedeu te Dilatando, como o são A .Fe e o lmperio. 
Camões podia evitar este pégueno cscrupulo, mct
tcnclo Lambem a conjuncçllo E entre os substanti\'os 
Pe lmperio. I\] as a necessidade do verso c a da rima 
desculpa muitas in:ulvcrtencias, que na proza se não 
pcrdo:.1o. Vamos adiante. 

a. • E aquelles, que por obras zmlerosas 
Se váu da lei de' morte lihertmzdo. 

Eisaqui temos o terceiro c ultimo complemen
to objcctivo do verbo principal Espallwt·ei ligado 
aQs dous antecedentes pela coujuncção E. Ao de
monstrativo Aquelles entende-se o appcllati\'o Reis 
de cima pela cJJipsc; o qual appcllath o he clctcrmi
llallo c applic;ulo aos H<>is clP Portuc-al D .I o:io 111. P 
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D.Scbastião,sob os quaesviviaCamões. quando es
crevia o seu Poema, e que se hião immortalizando 
pelas suas acções de valor. A incidente pois Clue por 
obras vale rosas= Se váo da lei da mo1·te libertandO he 
lmma incidente restrictiva. 

N ella temos outra. vez o verbo auxiliar Hir con· 
jugado com o participioLibertando para denotar hu
ma acção começada. Seu complemento objectivo he 
o pronome enclitico Se, que, como he reciproco, faz 
reflexo o verbo Libertar para a sua acção, produzi
da pelos agentes Aquelles Reis, recair sobre elles 
mesmos. O mesmo pronome podia tambem estar 
depois do auxiliar, deste modo Vão-se liberta·izdo. 
Porêm não depois do particípio. 

Da lei da morte he o compl~mento terminativo 
do mesmo verbo, porque sua significação assim o 
pede; e he regra geral, que todo complemento regi
do pela significação da palavra regente, a não ser 
objectivo, he sempre terminativo, por ser termo de 
sua relação. Os mais complementos, que não são pe· 
didos pela significação relativa da palavra, ou são 
restrictivos para limitar sua significação vága, como 
o he aqui Da morte, que restringe a significação ge· 
ral do appellativo Lei; ou circunstancias, como o 
he Por obras valerosas, que explica o meio, pelo 
qual os dictos Reis se hião immortalizando. 

Todos estes complementos do verbo Libertando 
estão em sua devida ordem e construcção. SeCa
mões porêm dissesse: Se vQ,o lib~rtando por obras va· 
lerosas da lei da morte: não diria tão bem. Porque pec· 
caria contra a regra, que manda que no concurso de 
muitos complementosdomesmoverboseponhãopri· 
meiro os que pertencem á sua acção e relação, e de
pois os outros; e bem assim, que os mais compridos 
se reservem paraofim.OsubstantivoLei temaquiar
tigo; porque vai determinado logo pelo seu comple-
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mcnto rcslrit:th·o Da morte, c 1Jio1'lc tem lambem 
urtigo, porque csl:( aqui pcrsouificada. 

hlo hc o que ha' ia para dizer de mais iutpor
tanle quanto :( Grammatica do lugar de Camõcs. 
Outras obsc>rvaçõcs mais miudas se podi:1o fazer; 
porêm dcixiio-sc :( intclligencia dos Leitores, para 
uilo os enfastiar com huma analyse mais comprida. 

F ll\1. 
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