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The Portuguese linguistic historiography has undergone great 
evolution over the past years. This increment is due to the general 
knowledge that historiographical studies play an important role in 
linguistics as it provides the coordinates of linguistics research that 
founds its theory on tradition.

The two main objectives presented in this thesis, on the study 
of the linguistic ideas in the field of linguistic historiography in the 
1700s were: the establishment of the homogeneity and heterogeneity 
level of the classificatory systems presented in the grammars selected 
and the establishment of the main influences that Portuguese, 
european and Latin grammarians had on those same grammars 
according to the historical and ideological context underlying the 
grammar production in the 1700s.

Thus, this work was divided into three chapters. The first chapter 
holds a brief description of the development of grammar in the 
Western world up to the appearance of the vulgar language grammars, 
highlighting the approach towards subject, Verb and Participle 
throughout grammatical history. In the second part, the linguistic 
production studied was framed in the historical, social, political 
and cultural context of the 1700s making this period important 
due to the Portuguese language being official and obligatory in 
every school from that moment on. In the 3rd chapter, the linguistic 
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and grammatical theories presented by the corpus grammarians 
regarding subject, Verb and Participle were analyzed underlining on 
one hand the influence they had on other Portuguese or european 
and Latin grammarians and on the other, some meanings from the 
1700s that can be the origin of current theoretical concepts.

The results obtained from this study allowed us to verify the 
influence that grammarians and pedagogues from the 16th and 17th 
centuries had on grammars from the 18th century due to the importance 
given to the implementation, in official learning, of a Portuguese 
Language subject where the learning and teaching methods were 
based on simple rules and result efficiency. some grammarians still 
defend that learning the Portuguese Language makes the process 
of learning other languages easier, especially Latin, which comes to 
show us that there are common factors to all languages. However, of 
the grammarians studied, none explicitly have a segmented grammar 
in “general” or “universal” and “separate”. When defining the word 
grammar, authors from the 1700s said that it was the art that teaches 
how to speak and write correctly, following the traditional Latin 
definition, and that there was heterogeneity regarding the division 
of the grammar from each of the authors also present in the word 
classes.

In what concerns the word classes studied, it is obvious to us that 
much importance was given to the study of the subject and the Verb 
so traditionally linked to traditional grammar. When considering 
the subject class, authors would consider it a macro-class which 
would then be divided into several other sub-classes. However, apart 
from the division of the subject into Adjective and noun, there was 
general heterogeneity among the remaining subclasses. 

The same dissemblance was also seen in the definitions presented 
as authors would base their studies on distinct linguistic criteria. 
However, the semantical criterion was given more importance due 
to the traditional Latin association used by Figueiredo in most of the 
definitions submitted. There was also an agreement among authors 
when considering that the subject was a class of words that could 
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vary in gender, number and case. The rupture was due to Fonseca 
who announced that there were no cases in the Portuguese Language.

When characterizing the Verb, all grammars based their 
definitions on a semantic structure. In the field of the verb sub-classes, 
the systematization present in each author is heterogenic as well as 
the description of the sub-classes even though some of the author’s 
descriptions evidence some syntactical influence. The deviation 
in relation to the greek-Latin tradition drew some of the corpus’ 
grammarians closer to european philosophical grammarians. In 
what concerns the Verb, all authors concurred on the gender, number, 
person and tense and agreed accordingly on manner as four different 
manners were presented for the Portuguese language. 

When referring to the Participle, the corpus’ grammarians 
used different nomenclatures for the same fields making it difficult 
to establish a correct paradigm of the linguistic ideas of this 
matter. nevertheless, most authors stated that the Participle was an 
autonomous class of words, following the greek-Latin tradition and 
only a few considered it to be a subclass of the Adjective, but great 
importance was given to the formal characteristics of the Participle 
affirming that it had Adjective and Verb components. 
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A historiografia linguística portuguesa tem sofrido, ao longo 
dos últimos anos, um desenvolvimento acentuado. este incremento 
resulta da consciencialização generalizada de que os estudos 
historiográficos têm um papel preponderante no seio da própria 
linguística, na medida em que lhe fornecem as coordenadas das 
investigações linguísticas que fundamentam a sua base teórica no 
passado. 

Assim, situando-se no campo estrito da historiografia linguística, 
o estudo das ideias linguísticas na centúria de setecentos, que se 
apresenta nesta tese, teve como finalidade o cumprimento de dois 
objetivos essenciais: o estabelecimento do grau de homogeneidade 
e/ou heterogeneidade dos sistemas classificatórios apresentados 
nas gramáticas selecionadas e o estabelecimento das principais 
influências nelas exercido por gramáticos portugueses ou europeus 
e latinos, tendo em conta o contexto histórico-ideológico que esteve 
subjacente à produção gramatical setecentista. 

neste sentido, o trabalho foi dividido em três capítulos. no 
primeiro, estabeleceu-se uma breve resenha da constituição e 
desenvolvimento da gramática no ocidente até ao surgimento das 
primeiras gramáticas das línguas vulgares, procurando evidenciar-se 
a abordagem do nome, do verbo e do particípio ao longo da história 
gramatical. no segundo, enquadrou-se a produção linguística em 

resuMo
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estudo no contexto histórico-social-político-cultural setecentista, 
assumindo uma importância relevante o facto de o estudo da língua 
portuguesa ser oficialmente obrigatório, a nível da escolarização, a 
partir dessa época. no terceiro, analisaram-se as teorias linguístico- 
-gramaticais apresentadas pelos gramáticos do corpus que dizem 
respeito ao nome, ao verbo e ao particípio, destacando-se, por um 
lado, as influências nelas sofridas por outros gramáticos portugueses 
ou europeus e latinos, e, por outro, algumas noções setecentistas que 
poderão estar na origem de conceitos teóricos atuais.

o resultado deste estudo permitiu verificar que os gramáticos 
do século XVIII estavam perfeitamente imbuídos do espírito dos 
gramáticos e pedagogos dos séculos XVI e XVII, já que atribuíram 
uma importância fundamental à implementação, no ensino oficial, 
de uma disciplina de língua portuguesa cujo método de ensino/
/aprendizagem assentasse na simplicidade das regras e na eficácia dos 
resultados. Alguns deles defenderam ainda que o estudo da língua 
portuguesa facilita a aprendizagem de outras línguas, sobretudo a 
latina, preconizando, neste contexto, a existência de certos princípios 
comuns a todas as línguas. todavia, nenhum dos gramáticos 
estudados procedeu à compartimentação explícita da gramática em 
‘geral ou universal’ e ‘particular’. Quanto à definição de gramática, 
constatou-se que os autores setecentistas a entendem como a «Arte» 
que ensina a falar e a escrever corretamente, seguindo desta forma 
a definição tradicional latina. Por outro lado, verificou-se uma 
heterogeneidade no que diz respeito à divisão da gramática proposta 
por cada um dos autores, sendo que esta heterogeneidade também se 
faz sentir no número de classes de palavras apresentadas.

no que diz respeito às classes de palavras estudadas, patenteou-se 
que os autores, seguindo de perto a tradição gramatical, conferiram 
uma importância relevante ao estudo do nome e do verbo. 

em relação ao nome, sobressaiu o facto de os autores considerarem 
esta classe como uma macro classe que, por sua vez, compreendia 
várias subclasses. Porém, à exceção da divisão do nome em adjetivo 
e substantivo, confirmou-se a existência de uma heterogeneidade 
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generalizada face às restantes subclasses. A mesma dissemelhança 
fez sentir-se também nas definições apresentadas, já que os autores 
apoiaram as suas caracterizações em critérios linguísticos distintos. 
contudo, houve a predominância do critério semântico, consignado 
pela longa tradição latina, sendo utilizado por Figueiredo, na maioria 
das definições apresentadas. existiu, também, algum consenso entre 
os autores ao considerarem que o nome era uma classe de palavras 
variável em género, número e caso. A rutura deveu-se a Fonseca, que 
preconizou que na língua portuguesa não existiam casos.

na caracterização do verbo, confirmou-se que todos os 
gramáticos assentaram as suas definições em bases semânticas. no 
domínio das subclasses dos verbos, constatou-se que a sistematização 
apresentada pelos autores é acentuadamente heterogénea, sendo que 
esta heterogeneidade também se fez sentir nas descrições de cada 
uma das subclasses propostas. todavia, as caracterizações de alguns 
autores patenteiam já algumas implicações sintáticas. este aspeto foi 
o que mais contribuiu para um relativo distanciamento em relação 
aos critérios seguidos pela tradição greco-latina, aproximando 
alguns dos gramáticos do corpus aos gramáticos filosóficos europeus. 
no que concerne aos acidentes do verbo, todos os autores admitiram 
o género, o número, a pessoa, o tempo e o modo. neste último, a 
conformidade dos autores foi total, pois todos apresentaram quatro 
modos verbais para o português. 

Quanto ao particípio, constatou-se que os gramáticos do corpus 
usaram nomenclaturas distintas para se referirem a uma mesma 
matéria, pelo que se tornou difícil estabelecer um paradigma 
fidedigno em relação às ideias linguísticas sobre este assunto. no 
entanto, seguindo a tradição greco-latina, a maior parte dos autores 
defenderam que o particípio é uma classe de palavras autónoma. Pelo 
contrário, apenas uma minoria considerou que o particípio constitui 
uma subclasse do nome adjetivo. não obstante este facto, quer uns 
quer outros continuaram a atribuir uma importância relevante às 
características formais do particípio, considerando ainda que o 
particípio tinha propriedades do nome (adjetivo) e do verbo.
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IntroduÇÃo

A historiografia linguística é uma das parcelas dos estudos 
linguísticos que sofreu um desenvolvimento considerável nas últimas 
décadas (cf. torres, 1997: 69). este facto pode ser facilmente 
comprovado com o aumento de publicações de teses e artigos 
científicos e com o estabelecimento de novas sociedades científicas 
que encetam projetos de investigação tanto a nível nacional como, e 
sobretudo, a nível internacional1, que resultam da consciencialização 
de que o progresso científico deve ter em conta os saberes adquiridos 
ao longo dos tempos, pois só se pode traçar fidedignamente o estado 
de coisas atual se conhecermos e compreendermos a tradição. neste 
sentido, o conhecimento das investigações do passado permitirão 
adquirir «una equilibrada perspectiva de los problemas y establecer 
debidamente las coordenadas de las actuales investigaciones, que en 
_________________________
1 A título de exemplo, podemos apontar três publicações que se dedicam integralmente a 

questões de historiografia linguística: Historiographia Linguistica, Amesterdão (desde 
1974), Histoire-Épistémologie-Langage, Paris (desde 1979) e Beiträge zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft, Münster (desde 1991). Podemos destacar ainda as principais associações 
que reúnem investigadores nesta área do saber como a ‘société d’Histoire et d’épistemologie 
des sciences du Langage’ (desde 1978), a ‘Henry sweet society for History of Linguistic Ideas’ 
(desde 1984), a ‘north American Association for the History of Language sciences’ e a ‘sociedad 
española de Historiografía Lingüística’. e, por fim, entre os estudiosos que se dedicam quase 
exclusivamente à historiografia linguística, podemos referenciar os nomes de Pierre swiggers, 
Konrad Koerner e sylvain Auroux, entre outros.



20

mayor o menor medida construyen sus edificios teóricos sobre los 
cimientos de la tradición» (torres, 1997: 77).

neste contexto, a própria linguística tenta encontrar uma 
orientação na crítica historiográfica, procurando alicerçar as ideias 
do futuro, tendo por base a tradição, pelo que se torna fundamental 
o estudo do processo histórico de configuração das ideias e teorias 
linguísticas, enquadradas nas sucessivas descrições gramaticais dos 
sistemas linguísticos que se foram estabelecendo ao longo dos tempos 
até à atualidade. Assim sendo, a historiografia linguística assume um 
papel de grande relevo no seio da própria linguística que, enquanto 
disciplina científica, procura novas soluções para o tratamento do 
seu objeto de estudo.

ora, o interesse pelos estudos históricos, numa perspetiva da 
historiografia linguística, não é recente, visto que eles começaram a 
multiplicar-se já desde o início do século XIX, procedendo de outras 
tentativas anteriores de historiar os conhecimentos mais antigos. esse 
incremento, de resto, deveu-se em particular ao desenvolvimento 
institucional das investigações levadas a cabo no âmbito desta área 
do saber (cf. AurouX, 1989: I, 13), nomeadamente a nível dos seus 
conceitos teóricos e metodológicos, adiantados em particular pela 
linguística histórica e comparada.

no entanto, a historiografia linguística só se instituiu como 
disciplina científica por volta dos finais dos anos 60, sendo que swiggers 
advoga que apenas na década de 70, do século XX, é que esta disciplina 
se tornou científica, uma vez que foi apenas nesta época que ela se 
organizou profissionalmente e que os investigadores consagraram 
uma atenção considerável aos seus aspetos metodológicos (cf. swiggers 
apud sAntos, 2005: 34 n 55), para a qual confluíram uma série de 
fatores, dos quais destacamos quer as investigações levadas a cabo por 
Thomas Kuhn, no âmbito das ciências naturais, que se traduziram 
na publicação de The Structure of Scientific Revolutions, em 1962; 
quer algumas propostas de delineamento para a própria investigação 
historiográfica em linguística; quer ainda o estabelecimento da 
primeira revista especializada, a supramencionada, Historiographia 
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Linguistica; e, por fim, o nascimento da série monográfica ‘Amsterdam 
studies in the Theory and History of Linguistic science’ (cf. sAntos: 
2005: 34).

A partir deste período verifica-se um aumento considerável de 
trabalhos publicados a respeito dos conhecimentos linguísticos do 
passado, sobretudo no último terço do século XX, sendo de notar 
que, em muitas dessas investigações, o tratamento das implicações 
teóricas que devem estar subjacentes a este tipo de trabalho e suas 
pressuposições no âmbito interdisciplinar têm aí, muitas vezes, um 
papel de destaque (cf. sAntos,2005: 41). no entanto, as preocupações 
com as questões relacionadas com os pressupostos metodológicos da 
historiografia linguística ultrapassam o âmbito desses trabalhos e 
suscitam debates científicos que visam dar resposta a uma série de 
problemas, sobretudo às questões que se prendem com a descrição da 
historiografia linguística a partir do ponto de vista epistemológico, 
das suas finalidades e da implementação de uma metodologia 
própria, que se traduzem numa diversidade de perspetivas vigentes, 
pelo que Koerner defende que os «historians of linguistic science 
will have to develop their own framework, both methodological and 
philosophical» (Koerner apud sAntos, 2005: 41).

Porém, não é nossa pretensão estabelecer uma resenha dos 
distintos pontos de vista apresentados pelos autores ao longo das 
últimas décadas em relação ao entendimento que fazem da própria 
historiografia linguística e aos seus conceitos básicos como é o caso da 
sua epistemologia e metodologia, isto é, aos requisitos sobre os quais 
deve assentar a investigação historiográfica. no entanto, importa 
referir que, de acordo com swiggers, a historiografia linguística 
diz respeito à descrição e explicação de como se produziram, 
formularam e difundiram os conhecimentos linguísticos, tendo em 
atenção os contextos social e cultural (cf. swiggers apud sAntos, 
2005: 35) em que se desenvolveram esses conhecimentos, pelo que se 
torna fundamental ao linguista-historiador não só o conhecimento 
dos textos escritos que se têm sob escopo, como também de todo o 
seu contexto-histórico social, tendo em especial atenção a história 
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intelectual, que de alguma forma influenciou as reflexões que se 
fizeram sentir na época em questão, que visam a descrição e a 
explicitação de possíveis continuidades e ou descontinuidades de 
teorias ao longo da história (cf. torres, 1997: 69). este procedimento 
implica que o investigador tenha «en consideración los cambios que 
se han dado en la concepción de la ciencia a lo largo de la historia y 
preguntarse cuál es la imagen de ciencia a la que se han intentado 
aproximar otros saberes científicos para reivindicarse como tales en 
el momento concreto que se quiere examinar» (torres, 1997: 71).

neste sentido, segundo Koerner, o estudo dos conhecimentos 
linguísticos de uma dada época pressupõe o estabelecimento de 
um conjunto de parâmetros de análise, sobre os quais o linguista-
historiador descreve e apresenta as teorias linguísticas do passado aos 
investigadores do presente, que são basicamente três:

1) o princípio da contextualização histórica – que diz respeito 
ao estabelecimento do ‘clima de opinião’ da época que se tem 
sob escopo, já que o texto em análise não pode ser destituído 
de todo o ambiente histórico-cultural-político-social em que 
foi produzido;

2) o princípio da imanência – que pressupõe que o tratamento 
analítico dos textos que se tem sob escopo se faça de acordo 
com a terminologia linguística neles utilizada;

3) o princípio da adequação teórica – que se prende com a 
possibilidade de o linguista-historiador poder introduzir 
aproximações modernas no vocabulário técnico e 
conceptual do texto em análise, que visam, acima de tudo, 
um esclarecimento mais eficaz do destinatário. no entanto, 
sempre que se proceder a alterações neste âmbito, o linguista-
historiador deve alertar o seu destinatário para tal facto (cf. 
Koerner apud sAntos, 2005: 42). 

ora, estes princípios metodológicos adiantados por Koerner 
pressupõem que a análise se processe numa perspetiva interna 
e externa, que são, de resto, as duas orientações metodológicas 
defendidas por swiggers (cf. sAntos, 2005: 42 n 75). com efeito, 



23

para este autor o tratamento historiográfico só é eficaz se se traduzir 
na conjugação de uma descrição da linguagem orientada não só 
para o conteúdo, mas também para o seu contexto social e cultural, 
contemplando «the ‘internal’ history of linguistic thinking study of 
the evolution of linguistic views and descriptions» e «the ‘external’ 
history of linguistic thought, resulting in a study of the socio-cultural 
context in which linguistic ideas have developed» (cf. swiggers apud 
sAntos, 2005: 42 n 75).

deste modo, a historiografia linguística, ao trabalhar de uma 
forma rigorosamente metodológica, tendo por base o ‘paradigma 
historiográfico’ do qual se subentende que a interpretação das ideias 
linguísticas pressupõe o conhecimento da história intelectual da 
época em que os textos germinaram, pode reclamar o seu estatuto 
científico e estipular os requisitos mediante os quais ela deve operar.

em Portugal, as investigações historiográficas no âmbito da 
linguística são ainda muito escassas2, pelo que se torna imperioso 
investir mais nesta área do saber, já que estes estudos nos permitiriam 
constituir, entre outros aspetos, a história da linguística portuguesa 
e detetar possíveis contribuições portuguesas na própria história 
da linguística europeia. Assim sendo, esperamos que este trabalho 
possa dar uma pequena contribuição para que alguém, num futuro 
muito próximo, aceite o desafio de elaborar a história da linguística 
portuguesa que, no fundo, se confunde com a própria história da 
gramática. 

A escolha do tema desta investigação deveu-se sobretudo ao facto 
de considerarmos o estudo das ideias3 linguísticas e gramaticais, no 
que diz respeito às classes de palavras ou partes da oração, ao longo 
_________________________
2 de entre os autores portugueses que podemos «apelidar de gramatólogos ou, eventualmente, 

historiógrafos da linguística» (FernAndes, 2002: 17) destacamos os nomes de: Amadeu 
torres, Malaca casteleiro, Leonor Buescu, telmo Verdelho, carlos Assunção, Filomena 
gonçalves, gonçalo Fernandes e Maria Helena santos.

3 o conceito de ‘ideia linguística’ «corresponde ao corpo de ideias acerca de uma ou de 
várias línguas, num período, em determinado autor, movimento ou corrente, em conexão 
com os movimentos sociais, políticos, económicos e culturais das comunidades em que se 
desenvolveram» (gonÇALVes, 2003: 16).
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da centúria de setecentos, ser um filão pouco explorado, pelo que 
persistimos na investigação do século XVIII, àquele nível. dizemos 
persistir porque este trabalho tem a sua génese num outro estudo, 
de carácter monográfico, no qual encetámos uma reflexão em torno 
das ideias linguísticas preconizadas por contador de Argote, cuja 
gramática faz parte do corpus desta dissertação. 

Assim, situando-se no campo estrito da historiografia linguística, 
o estudo das ideias linguísticas, no que concerne às classes de 
palavras, prende-se, essencialmente, com o cumprimento de dois 
objetivos primordiais. Por um lado, pretendemos estabelecer o grau 
de semelhança e/ou dissemelhança dos sistemas classificatórios 
apresentados por cada um dos gramáticos do corpus, tendo em conta 
as características fundamentais que dizem respeito a cada uma das 
classes de palavras apresentadas. Por outro, pretendemos verificar 
as influências de outros gramáticos portugueses ou estrangeiros e 
latinos nas ideias linguísticas dos gramáticos do corpus, tendo em 
atenção o cenário histórico-ideológico em que as suas gramáticas 
foram produzidas, num século que foi marcado pela complexa 
tecedura da ‘revolução cultural’ europeia, cujas raízes se devem ao 
progresso tecnológico e científico.

no entanto, cumpre salientar que, por razões que se relacionam 
com o cumprimento da legislação inerente ao processo de elaboração 
da dissertação de doutoramento, sobretudo com os aspetos que se 
prendem com os prazos estabelecidos, limitamos a nossa análise 
ao tratamento das classes de palavras – nome e verbo, pelo facto de 
serem estas as classes mais importantes na história da gramática, 
pelo que tivemos em atenção também o estudo do particípio devido 
à sua estrita ligação com as classes em causa.

em termos metodológicos, seguimos de perto a metodologia 
adotada pela investigadora Maria Helena Pessoa santos na sua 
dissertação de doutoramento apresentada à universidade de trás-
os-Montes e Alto douro4.
_________________________
4 trata-se da dissertação de doutoramento em Linguística Portuguesa, intitulada As 

ideias linguísticas portuguesas na centúria de oitocentos, em dois volumes, apresentada à 
universidade de trás-os-Montes e Alto douro, em 2005.
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deste modo, dividimos o nosso trabalho em três capítulos.
no primeiro capítulo, estabeleceremos uma breve resenha da 

constituição e desenvolvimento da gramática do ocidente até ao 
surgimento das primeiras gramáticas das línguas vulgares, tendo 
em consideração, sobretudo, o tratamento que foi feito ao longo 
da história às classes de palavras em estudo, com especial enfoque 
nas gramáticas portuguesas, produzidas em Portugal por autores 
portugueses sobre a língua portuguesa, representativas do século 
XVI e XVII.

no segundo capítulo, estudaremos o contexto histórico-social-
político-cultural em que se produziram as obras em análise, dando um 
relevo especial ao facto de a língua portuguesa ter sido implementada 
no ensino oficial na centúria de setecentos, pelo que se assistiu a um 
aumento significativo do número de gramáticas produzidas sobre a 
língua portuguesa. Paralelamente, tentaremos apontar as influências 
pedagógicas de pedagogos portugueses e/ou europeus nos gramáticos 
setecentistas.

destinaremos o terceiro capítulo à exposição das classes 
de palavras em estudo. neste capítulo, faremos uma análise às 
características e aos critérios linguísticos que estão subjacentes aos 
diversos sistemas classificatórios, tentando estabelecer as fontes 
portuguesas ou europeias e latinas que influenciaram os autores do 
corpus, num período que ficou marcado pelo pensamento de autores 
apologistas da gramática geral ou filosófica. Por outro lado, tentaremos 
também evidenciar alguns aspetos que poderão estar na génese de 
alguns conceitos terminológicos dos gramáticos da atualidade, pelo 
que estabeleceremos um paralelo entre essas conceções.

cumpre salientar entretanto que para assinalar os critérios 
linguísticos usados pelos gramáticos do corpus na definição das 
classes de palavras, recorremos à tipologia apresentada por calero 
Vaquera (cf. VAQuerA, 1986: 52).

no que diz respeito às normas de transcrição, optámos por 
respeitar todas as características grafemáticas dos textos que estão 
sob análise, salvo a uniformização do [ƒ], chamado [s] longo ou alto 
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que substituímos pelo grafema [s], pelo simples facto de tornar mais 
fácil a leitura do texto. no entanto, procedemos também a ligeiras 
adaptações dos textos em análise, quer com o acrescentamento 
de letras ou palavras ou de algum sinal de pontuação que estão 
devidamente assinaladas através de parênteses retos, quer à subtração 
de algumas letras ou palavras que estão assinaladas por parênteses 
curvos, no sentido de conciliar o metatexto e o texto analítico, sem 
desvirtuar, porém, o sentido dos textos que temos sob escopo (cf. 
sAntos, 2005: 14).

Pelas mesmas razões, também seguimos a mesma metodologia 
no que diz respeito às fontes bibliográficas de cariz passivo.

cumpre, ainda, advertir que os textos que constituem o objeto 
de estudo deste trabalho correspondem ao período que decorre 
entre 1725 e 1804, pelo que se tornou necessário compulsar as obras 
gramaticais publicadas em Portugal neste período. Para o efeito, 
partimos do recenseamento das fontes gramaticais que foram 
compiladas e organizadas por cardoso5 e encetámos uma pesquisa 
bibliográfica que nos levou a várias bibliotecas portuguesas onde 
compulsamos a maior parte das obras do corpus.

_________________________
5 trata-se da obra Historiografia gramatical (1500-1920), Faculdade de Letras do Porto, 1994.
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CAPÍTULO I

Breve resenha da tradição gramatical portuguesa
— dos primórdios do século XVIII
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1. constituição da gramática no ocidente

A constituição da gramática tradicional no ocidente é fruto 
de uma longa tradição que remonta às reflexões linguísticas que se 
iniciaram na antiguidade grega. Júlia Kristeva assevera que «durante 
muitos séculos, os princípios aperfeiçoados pelos gregos conduziram 
as teorias e as sistematizações linguísticas na europa. embora 
cada época e cada tendência tenham decifrado à sua maneira os 
modelos legados pelos gregos, as conceptualizações fundamentais 
da linguagem, tal como as classificações de base permanecem 
constantes» (KrIsteVA, 2003: 111).

no período clássico (séculos V-IV a. c.), o sofista Protágoras 
(480-410 a. c.), Platão (427-347 a. c.) e Aristóteles (384 322 a. c.) 
prestaram à gramática uma atenção considerável. Apesar disso, as 
cogitações sobre a linguagem/língua estruturam-se no âmbito da 
filosofia e, salvo raríssimas exceções, não dedicaram nenhuma obra 
exclusivamente àquelas questões. Protágoras6, considerado por Maria 
_________________________
6 A arte de falar era uma preocupação constante dos sofistas que tinham como objetivo 

primordial a formação do homem político. neste contexto, não se ensinava nenhuma verdade, 
mas instruía-se o cidadão no sentido de vencer, por via da argumentação, qualquer discussão 
ou qualquer assunto. Assim, as preocupações a respeito da linguagem prendiam-se com o 
seu ensino e com o seu uso corretos, visando obter o máximo de eficiência linguística, ao 
serviço da persuasão. Foram estes os propósitos de Protágoras, que desenvolveu estudos na 
arte de bem falar, estabelecendo regras para a elaboração de discursos. deste modo, com 
os sofistas, a palavra ganha uma importância significativa, visto que através da sua correta 
utilização se produz a verdade. Por outro lado, o domínio da palavra permite também 
aceder ao conhecimento da poesia, visto que esta é parte integrante da educação do cidadão. 
Assim, «tanto a atividade retórica como a exegese dos poetas constituíram uma prática que 
necessariamente encaminharia para preocupações gramaticais» (neVes, 1987: 41).
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Helena da rocha Pereira, o «fundador da gramática» (PereIrA, 
1993: 442), distinguiu «proposições assertivas, desiderativas, 
interrogativas e imperativas [,] (…) ressaltou o papel dos sufixos na 
obtenção do género gramatical e [foi] o primeiro a distinguir nome, 
verbo e partículas» (AssunÇÃo, 1997c: 25).

Platão7 no seu diálogo Crátilo abordou sobretudo a questão da 
origem da linguagem, centrando o debate numa polémica que foi 
muito peculiar na época: os defensores de que a linguagem era imposta 
por uma necessidade da natureza (phýsis) e os que advogavam que a 
linguagem é resultado de uma convenção (nómos ou thésis)8. tudo 
leva a crer que o discípulo de sócrates é partidário do carácter natural 
da linguagem. no entanto, concilia as duas teses, pois se por um lado 
a linguagem é uma criação humana (neste sentido, é convencional), 
por outro representa a natureza dos objetos (logo, é uma criação 
natural), tornando-se numa obrigação para a sociedade. «o nome 
[é] distinto da coisa (…) [mas] é também um indicador da essência 
das coisas, porque se lhes assemelha.» (KrIsteVA, 2003: 115). deste 
modo, a denominação torna-se a questão fulcral da linguagem para 
Platão, assumindo importância relevante o estudo etimológico9 das 
palavras, que, nesta época, se identificava com a pesquisa da origem 
_________________________
7 «em contraste com a concepção sofística segundo a qual a linguagem só conduz a si mesma, 

e, assim, basta falar para dizer a verdade, Platão apresenta uma conceção filosófica segundo a 
qual a linguagem conduz a alguma coisa que não ela mesma e, portanto, o discurso pode ou 
não dizer verdade. este aspeto remete para o uso dialético do discurso, em oposição ao uso 
retórico dos sofistas. A palavra deixa de ser entendida como instrumento de persuasão para 
ser vista na sua função de palavra de verdade, que é uma condição dialética. Posta a verdade 
na relação entre a linguagem e as coisas, fica implicada uma dissociação que permitirá seja 
colocada a linguagem como objecto de investigação. […] Platão abre um novo caminho nas 
investigações sobre a linguagem [,] […] [apresentando] pela primeira vez a linguagem como 
objeto de estudo» (neVes, 1987: 45).

8 A controvérsia natureza/convenção, que remonta aos primeiros filósofos, tornou-se importante 
na tradição gramatical, uma vez que contribuiu para que os estudiosos dessem uma atenção 
especial às estruturas, aos significados e aos padrões formais das palavras, contribuindo 
para uma rigorosa análise linguística. Além disso, convém não esquecer que na Antiguidade 
clássica as especulações a propósito da origem da linguagem se limitavam à análise da origem 
da palavra, mais concretamente à origem dos nomes. o que se questionava era se os nomes 
foram dados às coisas por força da natureza ou por impulso da convenção. Pretendeu-se 
encontrar a relação entre a palavra e o objeto.

9 A abordagem etimológica levada a cabo por Platão irá ser reatada muitos séculos depois 
com saussure, que também analisa a correspondência entre as coisas e as palavras que as 
denominam (cf. FernAndes, 2002: 427).
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da palavra para compreender a sua ideia original, através da análise 
das suas partes constituintes10.

no Sofista, Platão reconhece nome e verbo, «definidos numa 
perspectiva funcional sobre a distinção de sujeito, como aquilo de que 
algo diz; e de predicado, como aquilo que é dito de algo» (torres, 
1998: 139). esta classificação «permaneceu como distinção gramatical 
primária, subjacente à análise sintáctica e à classificação de palavras 
de toda descrição linguística subseqüente» (roBIns, 1988: 20). 

estes elementos servirão de ponto de partida a Aristóteles que 
virá a distinguir não só as categorias gramaticais como categorias 
lógicas11, como também estabelecerá as partes do discurso. Além de 
reconhecer o nome e o verbo, acrescentou ainda a noção de partícula 
– sýndesmoi, considerando nesta classe tudo aquilo que não era nem 
nome nem verbo12. Ademais, foi o primeiro autor a estabelecer a 
diferença entre o sentido de uma palavra (que substitui ou designa 
alguma coisa) e o sentido de uma proposição (que afirma ou nega um 
predicado ao sujeito, ou diz se o sujeito existe ou não) (cf. KrIsteVA, 
2003: 120). no que diz respeito ao problema filosófico da origem da 
linguagem, Aristóteles assumiu um ponto de vista convencionalista ao 
afirmar que nenhum nome surge naturalmente, por isso a linguagem 
é fruto de uma convenção.

Assim se estabelecem os primeiros fundamentos teóricos que 
abrirão caminho para uma sistematização gramatical da língua grega 
e que se intensificarão na época helenística. é com a escola filosófica 
dos estoicos13, entre os quais crisipo (281-204 a.c.), que os estudos 
da linguagem conquistam um lugar definitivo dentro do campo da 
filosofia, dos quais se destaca a gramática, «domínio em que podemos 
_________________________
10 Através da análise etimológica de uma palavra chegava-se à sua forma primeira, que, segundo 

Platão, correspondia à imitação do objeto.
11 Para Aristóteles o correto exercício da linguagem permitia alcançar a verdade. Assim, enquanto 

lógico, procurou estabelecer as regras do discurso perfeito, sustentando que a linguagem era 
um sistema ordenado e regular. A esta regularidade ou analogia opuseram-se os estoicos, para 
quem a linguagem humana era dominada pelo princípio da irregularidade ou anomalia.

12 o que mais tarde se chamou artigo, conjunção e pronome.
13 Fundada por Zenão de cítio (334-264 a. c.), no século III a. c., em Atenas, os “Zenonianos” 

reuniam-se nos pátios dos templos, dos ginásios e dos mercados, o chamado Stoa Poikile, local 
onde prelecionavam os filósofos, derivando deste aspeto a própria designação de estoicismo ou 
filosofia do Pórtico. esta escola foi depois dirigida por cleantes de Assos (300-232 a. c.), e mais
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_________________________
 tarde, por crisipo de solis (280-208 a. c.) (cf. PereIrA, 1993: 529), estabelecendo-se em roma, 

no ano de 155 a. c., com diógenes de Babilónia, cujos continuadores foram Marco Aurélio (121-
180 d. c.), séneca (3-65 d. c.), epíteto (130-50 a. c.) e Lucano (39-65 d. c.). devido ao longo 
período em que o estoicismo dominou, como princípio filosófico, estabeleceu-se como período 
antigo o estoicismo de Zenão, cleantes e crisipo; como estoicismo médio, mais tolerante e 
eclético que o anterior, o de diógenes, e por fim, o estoicismo moderno ou predominantemente 
latino, cujos expoentes máximos são Marco Aurélio, séneca, epíteto e Lucano. Proveniente do 
cinismo, o estoicismo apenas se distinguiu daquele pela atenção que dedicou à investigação 
científica, visto que, segundo esta corrente, o verdadeiro conhecimento se alcança através da 
sabedoria. deste modo, o homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça 
na ordem e propósito do universo.

14  A filosofia estoica é composta por três ramos: a física, a moral e a lógica. Apesar de todas as 
partes serem importantes e serem ensinadas em conjunto, a lógica ocupa um lugar de destaque, 
na medida em que ela «serve para fazer ver tudo, trate-se da física, trate-se da moral (…). 
Através da lógica se distingue o real do imaginário; é ela que permite reconhecer o verdadeiro, 
pois é através de noções que as coisas são conhecidas» (neVes, 1987: 82). Assim, a lógica, 
como análise do conjunto do lógos (sinónimo, neste contexto, de enunciado, isto é, aquilo que 
é dito com sentido), engloba a retórica, que é definida como a arte de decidir corretamente 
num discurso, significando não só a arte de bem falar, com correção e elegância, mas também 
em conformidade com a justiça e a virtude e a dialética. esta caracteriza-se por ser a arte 
de disputar corretamente alguma coisa, mediante perguntas e respostas ou a ciência do 
verdadeiro, do falso e do duvidoso. Por fim, a dialética aborda quer a teoria do conhecimento 
(enunciados, métodos de inferência e argumentos), quer a teoria linguística e gramatical.

15 Marc Baratin afirma que «sous le nom de dialectique les stoïciens entendent décrire l’ensemble 
des instruments et des mécanismes qui organisent le langage et qui régissent ses rapports au 
monde qu’il décrit, c’est–à-dire l’ensemble des instruments et des règles qui permettent de 
parler avec exactitude de la réalité» (BArAtIn, 1989a : 193).

16 A fim de cumprirem este objetivo, os estoicos procedem a um estudo da língua grega baseado 
em princípios analógicos.

acompanhar as várias etapas de um desenvolvimento progressivo da 
teoria e da terminologia» (roBIns, 1988: 12).

Ao considerarem a linguagem como o meio auxiliar do 
pensamento lógico14, os estoicos colocam-na no centro da lógica, 
dando-lhe uma atenção notável, pois «cada uma das subdivisões 
da lógica é definida (…) como ciência da linguagem. A retórica é a 
ciência do bem-dizer em discursos (…) e a dialética é a ciência do 
reto discutir» (neVes, 1987: 81). Apesar disso, a linguagem não é 
estudada em si e por si como objeto de estudo, está apenas ao serviço 
dos propósitos filosóficos dos estoicos, que pretendem apresentar um 
conjunto de normas específicas que permitam a construção de um 
enunciado correto15, que responda ao seu projeto apofântico16 (cf. 
sAntos, 2005: 43).
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_________________________
17   o estudo etimológico centrava-se na análise dos étimos, na onomatopeia, e na homonímia, 

entre outros.
18 Já não é a simples relação palavra/objeto que está em causa (cf. vide supra n 6).
19 este aspeto constitui uma das vertentes da segunda polémica instituída na língua grega, na 

época em questão. Ao carácter anómalo do funcionamento da linguagem, advogado pelos 
estoicos, contrapõem-se os analogistas, que defendem que as regras do uso da linguagem se 
regem por princípios analógicos e portanto por paradigmas formais. os filólogos de Alexandria 
são defensores deste último princípio.

20 r. H. robins sustenta que muitas gerações de filósofos estoicos escreveram obras dedicadas, na 
sua totalidade, à gramática e muitas delas incidiram exclusivamente sobre a sintaxe. Apesar de 
desconhecermos o seu conteúdo exato, pelo facto da maior parte delas não ter chegado até nós, 
podemos conhecer os seus êxitos gramaticais através de outras obras de autores posteriores (cf. 
roBIns, 1988: 21-22).

na polémica filosófica sobre a origem da linguagem, os estoicos 
defendiam uma estrutura conceptual baseada no carácter natural 
da mesma. ora, o princípio analógico estabelece-se nesta conceção. 
Assim, ao acreditar que existe uma relação natural e necessária entre 
as formas lexicais e os conceitos, os pensadores estoicos creem que à 
regularidade universal deve equivaler uma regularidade da linguagem 
(cf. neVes, 1987: 95). Por esta razão empreendem uma análise ao 
discurso baseada na etimologia17, visando encontrar «uma relação 
entre a regularidade e semelhança dos objectos e a regularidade e 
semelhança de sua expressão»18 (neVes, 1987: 95). Porém, a prática 
de tal ato permitiu-lhes verificar que, apesar de na maior parte das 
vezes existir uma certa analogia na linguagem, ou seja, uma certa 
regularidade, há também muitas exceções. Portanto, ao carácter 
natural da origem da linguagem associa-se o carácter anómalo do 
funcionamento da mesma19. Ainda que intuitiva, esta atividade 
permitiu que uma investigação coerente à língua grega fosse levada a 
cabo, no sentido de fazer prevalecer os ideais da filosofia dos estoicos. 
em consequência, verifica-se o incremento dos estudos fonéticos, 
etimológicos e gramaticais20, com especial incidência nestes últimos, 
tanto a nível da teoria como no campo da terminologia.

Ao esquema gramatical adiantado por Aristóteles, os estoicos 
dividiram a classe do ónoma (que significa qualidade) em ónoma 
propriamente dito (equivalente ao nome próprio) e prōsēgoríā 
(correspondente ao nome comum). Mais tarde, alguns autores não 
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aceitaram esta divisão, afirmando que a prōsēgoríā era uma subclasse 
do ónoma. Por outro lado na classe dos prōsēgoríā, os estoicos 
separaram a classe dos mesótēs (sinónimo de advérbio) (cf. roBIns, 
1988: 22).

relativamente aos verbos, reconheceram sintaticamente esta 
classe como predicados que ficavam incompletos sem o sujeito. 
Assinalaram ainda como categorias gramaticais secundárias o 
género, o número, o modo, o tempo, a voz e o caso, sendo esta última 
designação uma criação dos próprios estoicos. na verdade, com o 
estabelecimento da categoria caso, enquanto variação gramatical 
da forma da palavra, aplicada aos nomes e a todas as outras classes 
que se flexionam da mesma forma, houve a necessidade de criar 
uma nova terminologia para as categorias dos verbos, provocando 
o aparecimento de critérios para o seu uso, sendo os verbos ativos, 
passivos e neutros definidos tendo em conta as construções em que 
ocorriam (cf. roBIns, 1988: 23).

o contributo mais importante para os estudos gramaticais 
posteriores foi dado pelos filólogos de Alexandria21. Mas, se o que 
_________________________
21 no período helenístico (período decorrente entre a morte de Alexandre Magno, no ano de 323 

a. c. e a ocupação romana da grécia e das províncias do oriente, no século I a. c.), Alexandria 
era uma cidade multirracial que era frequentada por gregos, judeus, persas, árabes e babilónios, 
entre outros povos. A efervescência daí resultante permitiu-lhe ser um dos mais importantes 
centros culturais da época, concentrando-se na cidade numerosos especialistas da ciência em 
geral e da filosofia em particular. A edificação do museu, centro intelectual de investigação, e 
da biblioteca de Alexandria, no ano 290 a. c., fundada por Ptolomeu I, permitiu esse afluxo 
de especialistas à cidade, tornando-se num local com uma atividade científica muito intensa, 
verificando-se, em consequência, grandes progressos a nível da matemática, da astronomia, 
da medicina e da geografia. na biblioteca, anexa ao museu, reuniu-se o maior acervo da 
cultura e da ciência que existiu na antiguidade, destacando-se todas as obras de referência 
produzidas no mundo grego. com efeito, neste local reuniam-se as ciências humanísticas, 
onde se procedia à catalogação, seleção e crítica dos textos originais da cultura grega, sendo 
sobretudo um trabalho de natureza filológica. este centro cultural rivalizava com um outro, 
durante o governo macedónico, que estava estabelecido na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. 
este centro era dominado pelos estoicos que se distinguiram a nível gramatical, como já foi 
referido, nas «partes do discurso (completando Aristóteles), [n]os nomes dos casos e [n]os 
tempos dos verbos, de tal modo que uma boa parte da terminologia gramatical que ainda hoje 
usamos deriva dos seus trabalhos» (PereIrA, 1993: 542-543). dos principais pensadores deste 
centro destaca-se crates de Malos (século II a. c.), chefe da escola de Pérgamo, que foi um dos 
expoentes máximos na defesa do carácter anómalo da linguagem. convém lembrar que os 
interesses das duas escolas eram semelhantes. no entanto, a escola de Pérgamo «preocupava-se 
mais em explicar o texto de Homero enquanto a de Alexandria buscava expurgá-lo, em nome 
de princípios rigorosos» (neVes, 1987: 108).
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motivou o interesse pelas questões gramaticais nos estoicos foram 
considerações de ordem filosófica, para os filólogos de Alexandria 
esse mesma atenção foi originada por pesquisas de carácter 
literário22, visando a fixação da língua escrita dos grandes autores 
clássicos, sobretudo Homero. deste modo, os objetivos dos sábios de 
Alexandria centraram-se na seleção, na preservação, na explicação e 
na difusão das obras originais modelares que constituíam a herança 
cultural grega, implementando-se edições e comentários críticos, 
além de todas as outras atividades filológicas de catalogação (cf. 
sAntos, 2005: 45).

embora a atividade filológica23 começasse por estar separada 
da função docente24, que era exercida pelos gramatistas, estas duas 
atividades acabaram por se integrar (por volta do início do século II a. 
c.), formando a especialidade da gramática25 (cf. sAntos, 2005: 45), 
profissão que era exercida por «sábios meticulosos, (…) professores 
conscienciosos que ensinavam às novas gerações o já difícil idioma 

_________________________
22 A morte de Alexandre Magno e o consequente desmoronamento do seu Império levam à ruína 

as cidades-estado. o homem deixa de ser visto como parte integrante da pólis e, num mundo 
marcado pelo contacto de civilizações heterogéneas, o homem sente-se perdido e agarra-se à 
ideia de preservar a sua cultura, que passa necessariamente pela preservação da sua língua, na 
sua forma mais pura, enquanto forma de expressão dos valores culturais. ora, num mundo 
em que existe uma diversidade de dialetos, os gregos pretendem preservar o grego clássico, 
isto é, a língua original, que na opinião deste povo difere da língua atual que está marcada 
pela corrupção. essa língua não corrompida encontra-se nos grandes autores clássicos e a 
educação de um cidadão representa, antes de mais, a transmissão dessa herança literária. deste 
modo, para facilitar a tarefa de ensino/aprendizagem, torna-se imperioso proceder ao estudo 
e explicação dos textos clássicos de modo a que se tornassem mais acessíveis ao público a que 
se destinavam. em consequência, «o exame das grandes obras do passado constitui a atividade 
cultural por excelência» (neVes, 1987: 103).

23 em Alexandria, o cargo de bibliotecário constituía uma função que qualquer intelectual grego 
gostaria de vir a exercer. no entanto, as atribuições deste cargo transcendiam as suas funções 
habituais, uma vez que os bibliotecários eram também humanistas e filólogos, encarregados de 
organizar as obras dos autores antigos. Além disso, tinham, muitas vezes, a responsabilidade 
de educar os príncipes reais, a quem deviam incutir não só o gosto pela leitura, como também 
a orientação da mesma.

24 Limitamos, neste contexto, a função docente ao ensino da gramática.
25 Assim, o gramático, além da atividade de pesquisa e de tratamento dos textos antigos, 

exerce também a função docente, «o gramático é o mestre-escola que sucede ao gramatista 
(grammatistés), instrutor primário ao qual sucede o retor (rhétor)» (neVes, 1987: 104). 
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de Homero.» (KrIsteVA, 2003: 122)26. desta maneira, o trabalho do 
gramático, enquanto especialista e comentarista dos textos clássicos, 
«se décomposait en quatre parties, lecture, exégèse, correction (…) [et] 
jugement» (BArAtIn, 1989a: 202). Porém, santos chama a atenção 
para o facto de numa segunda fase, no período decorrente entre o 
fim do século II a. c. e o início do século I a. c., se assistir a uma 
mudança de perspetiva relativamente à conceção de gramática, 
passando-se de uma conceção de gramática como capacidade de 
análise e interpretação dos textos clássicos, em que a análise é feita, 
individualmente, ao longo do texto, para uma ideia de gramática 
como sistema de linguagem27, ou seja, uma análise que visa acima 
_________________________
26 no período helenístico (período decorrente entre a morte de Alexandre Magno, no ano de 

323 com efeito, Zenódoto de éfeso (325-234 a. c.), além de tutor foi também o primeiro 
bibliotecário da biblioteca de Alexandria e o primeiro editor científico dos poemas de 
Homero, particularmente a Ilíada e a Odisseia. Apesar disso, no estabelecimento do texto e 
determinação do cânone homérico verificou-se que não usava critérios seguros e «as correções 
eram arbitrárias, pois não havia nenhum critério gramatical» (neVes, 1987: 110). contudo, 
Maria Helena neves acentua os progressos metodológicos e científicos de Aristófanes de 
Bizâncio (257-180 a. c.), também bibliotecário da biblioteca de Alexandria, relativamente 
ao seu mestre Zenódoto, na elaboração das edições críticas dos poetas antigos. estabeleceu 
ainda um estudo sistemático da pontuação e ortografia, se bem que não tivesse criado nenhum 
sistema gramatical, fixando as distinções de género, número, caso e desinências (neVes, 
1987: 110-111). Por seu turno, o seu discípulo Aristarco de samotrácia (215-145 a. c.), também 
bibliotecário da biblioteca de Alexandria, além de ser preceptor dos príncipes, abarcou a 
maior parte dos autores clássicos gregos nos seus estudos, mas foi sobretudo investigador e 
comentarista da obra de Homero, destacando-se no campo da filologia e da gramática. na 
verdade, «em Aristarco estava depositado todo o conhecimento gramatical do seu tempo. 
seus estudos, que chamaríamos gramaticais, abrangem tudo o que pode ser compreendido no 
sentido mais amplo do termo. ele é chamado príncipe (…) dos gramáticos, ou o gramático por 
excelência. (…) Foi um dos primeiros gramáticos que reconheceram oito partes do discurso: 
nome, verbo, particípio, pronome, artigo, advérbio preposição e conjunção» (neVes, 1987: 
113), apoiando-se no princípio analógico para justificar muitos dos seus procedimentos, que 
visavam o estabelecimento de regras fixas. Assim, este autor tornou mais rigoroso o princípio 
de que as regras, uma vez estabelecidas, jamais devem colidir com o uso (cf. ALMeIdA, 2001: 
9).

27 é a chamada tekhnikón, ou seja, a descrição da língua como sistema (cf. sAntos, 2005: 50). 
ora, o tekhnikón era constituído de duas partes: a primeira respeitante à apresentação dos 
elementos da língua, numa ordem progressiva, aliada ao ensino das partes do enunciado ; 
e a segunda que conduzia ao emprego das palavras certas, tendo como objetivo a utilização 
correta das normas linguísticas, isto é, a exposição do grego correto, que assentava no 
princípio da correção, cujos critérios se resumiam à análise da analogia, dos dados dialetais, da 
etimologia e da tradição dos autores antigos, apoiando-se no barbarismo, no solecismo e, mais 
tarde também, na impropriedade para a explicação dos factos. A inclusão da impropriedade 
permite alargar o campo de análise, que antes se limitava ao estudo dos erros contra a correção, 
passando, agora, para um tratamento mais global, em que se tem em conta a irregularidade e o 
desvio em geral (cf. sAntos, 2005: 50).
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de tudo estabelecer as regras gerais de funcionamento da língua, 
independentemente dos empregos particulares que possam ser 
exercidos por um autor específico, mas, que em simultâneo, podem 
também explicar ou justificar esses casos particulares (cf. sAntos, 
2005: 46). esta mudança na conceção gramatical é testemunhada, 
segundo Marc Baratin, pela polémica que se instalou em torno da 
própria definição de gramática e da qual sexto empírico28 (século II 
da nossa era) nos fornece alguns elementos em torno do seu estatuto, 
empeiría – saber ou tékhe – ciência, e da determinação do seu domínio 
de estudo, cingindo-se aos textos literários ou estendendo-se à língua 
em geral (cf. sAntos, 2005: 46).

é, no entanto, dionísio da trácia29 (170-90 a. c.), considerado 
pela maior parte dos estudiosos como o mais importante gramático 
grego, o primeiro a elaborar uma verdadeira gramática30 da língua 
grega (o Ático), intitulada Technē grammatikē, que se baseia no 
_________________________
28 este médico grego pertenceu à escola dos médicos empíricos e foi o representante do ceticismo 

da terceira fase. escreveu, entre outras obras, Adversus mathematicos, que engloba onze livros, 
dos quais o primeiro grupo de seis livros é dirigido contra os professores, sendo que o primeiro 
destes é contra os gramáticos.

29 dionísio nasceu em Alexandria, sendo de origem trácia. Foi discípulo de Aristarco da 
samotrácia, dedicando-se, em geral, ao estudo do texto de Homero, foi também professor de 
gramática. nesta qualidade, escreveu um “manual” para os seus alunos, sobre análise textual, 
que serviria de auxiliar na análise dos textos de Homero, tornando-se na mais importante 
obra gramatical conhecida da Antiguidade. Apesar de os seus trabalhos serem sobretudo 
alexandrinos, denota-se também alguma influência estoica em dionísio da trácia, fruto do seu 
conhecimento dos trabalhos da escola de Pérgamo, sobretudo de crisipo. este autor exerceu 
uma influência significativa em dionísio sobretudo no tratamento das classes de palavras.

30 Muito se tem escrito a propósito da autoria desta obra. com efeito, esta problemática remonta 
aos últimos anos da Antiguidade e prolongou-se até à atualidade. Maria Helena neves aventa 
que, apesar de esta situação ter sido resolvida no século XIX com os autores J. classen e 
M. schmidt, que atribuíram a autoria ao próprio dionísio da trácia, a autoria voltou a ser 
questionada, no século XX, sobretudo com o estudioso Vicenzo di Benedetto (cf. neVes, 
1987: 115). não iremos desenvolver aqui os argumentos dos autores que defendem ou refutam 
a autoria da obra a dionísio da trácia, uma vez que este trabalho já foi feito meticulosamente 
por Maria Helena Pessoa santos (cf. sAntos, 2005: 46-49). no entanto, a este respeito, 
partilhamos da opinião de r. H. robins que afirma que apesar de todas as dificuldades em 
torno da questão da autoria do texto, a maioria dos estudiosos admite que o trabalho seja de 
dionísio e aqui iremos admitir que o seja na realidade (cf. roBIns, 1988: 24). Aqueles que têm 
uma opinião contrária baseiam os seus argumentos principalmente na análise das definições 
apresentadas no manual (cf. sAntos, 2005: 47 e neVes, 1987: 144 e seguintes) e na divisão 
que apresenta: seis partes.
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conhecimento empírico da linguagem dos grandes autores clássicos, 
que à semelhança da tradição, implica uma série de procedimentos 
que envolvem, entre outros aspetos, a leitura correta e a formulação 
de juízos de valor dos textos literários antigos, tarefas inerentes à 
própria atividade de gramático. neste âmbito, dionísio da trácia 
define a gramática como o conhecimento prático do uso linguístico 
comum aos poetas e prosadores. Assim, a gramática é entendida como 
a arte de escrever, ou seja, como «conjunto de preceitos necessários 
à execução de uma determinada actividade» (ALMeIdA, 2001: 10), 
tornando-se uma disciplina autónoma, sem qualquer ligação quer à 
filosofia quer à lógica. Por outro lado, esta obra de dionísio é uma 
gramática pedagógica que baseia o seu ensino na divisão do discurso 
em partes.

no primeiro parágrafo, dos vinte apresentados31 na Technē, o 
discípulo de Aristarco estabelece as seis partes da gramática: leitura 
e pronúncia corretas dos textos, isto é, de acordo com as regras 
da prosódia; explicação das expressões literárias que aparecem 
nos textos; explicação natural dos dados linguísticos e dos dados 
históricos; investigação etimológica; exposição da analogia para 
o estabelecimento de paradigmas e crítica dos textos clássicos (cf. 
AssunÇÃo, 1997c: 27).

na parte que diz respeito à gramática propriamente dita, dionísio 
reconhece a frase e a palavra respetivamente como unidade máxima 
e unidade mínima da descrição gramatical. A frase é entendida como 
uma expressão de um pensamento completo, enquanto a palavra se 
_________________________
31 Apesar de esta obra estar dividida por parágrafos, convém referir que, de acordo com as 

diferentes edições, o número de parágrafos pode variar a: «edição gustavus uhlig, Dionysii 
Thracis Ars Grammatica, Leipzig, teubner, 1883, apresenta vinte parágrafos, embora I. Bekker, 
em Anecdota Graeca (1965), subdivida alguns desses parágrafos, designadamente os parágrafos 
4, 11, 14 e 17» (sAntos, 2005: 48, nota 91). Apesar disso, adiantamos os vinte parágrafos 
mencionados por Maria Helena neves: 1º. da gramática, 2º. da leitura, 3º. do acento, 4º. da 
pontuação, 5º. da rapsódia, 6º. do elemento, 7º. da sílaba, 8º. da sílaba longa, 9º. da sílaba 
breve, 10º. da sílaba comum, 11º. da palavra, 12º. do nome, 13º. do verbo, 14º. da conjunção, 
15º. do particípio, 16º. do artigo, 17º. do pronome, 18º. da preposição, 19º. do advérbio e 
20º. da conjunção, prospectivamente (cf. neVes, 1987: 116). nestes vinte parágrafos, o autor 
apresenta uma explicação da estrutura do grego, embora sumária.
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_________________________
32 Intimamente relacionado com as classes gramaticais de palavras, o «termo méros lógou» 

(roBIns, 1988: 26) significa partes do discurso. esta designação foi utilizada por Platão para 
se referir às partes da frase. Posteriormente, com o desdobramento das palavras em classes, o 
termo ‘partes do discurso’ foi substituído pelo termo ‘classe de palavras’, ou seja, as partes do 
discurso são tratadas pela gramática como classes de palavras. Assim, a gramática de dionísio 
da trácia é uma gramática pedagógica que baseia o seu ensino na divisão do discurso em 
partes.

33 Para o nome admite cinco parepómena – género, tipo, forma, número e caso. Para o verbo 
assinala oito parepómena – modo, voz, tipo, forma, número, pessoa, tempo e conjugação (cf. 
roBIns, 1988: 28).

refere às diferentes classes de palavras32, admitindo oito partes do 
discurso – nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, 
advérbio e conjunção este número, com uma alteração que se fez 
necessária por não existir o artigo em latim, permaneceu constante 
até aos fins da Idade Média na descrição do grego e do latim, e teve 
grande influência na análise gramatical de diversas línguas modernas 
da europa (roBIns, 1988: 26). 

Assim, a divisão que os estoicos tinham operado na classe dos 
nomes em ónoma e prōsēgorí foi reunida por dionísio novamente 
numa única classe, a dos ónoma; ao verbo retirou o particípio – 
metochē, fazendo deste uma nova classe de palavras independente 
do verbo; a designação de mesótēs atribuída ao advérbio pelos 
estoicos foi substituída pelo termo epírrhēma. A classe sýndesmos 
foi dividida em conjunção – sýndesmos e preposição – próthesis. Por 
fim, a classe árthron estoica foi dividida em duas classes distintas: o 
artigo – árthron e o pronome antōnymía. cada uma das oito classes é 
apresentada com a respetiva definição.

esta divisão do discurso em partes influenciou de tal ordem as 
questões de índole gramatical «que ainda hoje impera no ensino da 
gramática a divisão do discurso em partes» (AssunÇÃo, 1997c: 28).

depois da explicação das diferentes partes do discurso, dionísio 
da trácia indica as categorias gramaticais que se aplicam a cada uma 
das classes de palavras variáveis os – parepómena33 (cf. roBIns, 
1988: 27). As classes que não possuem flexão, ou seja, invariáveis 
são diferenciadas tendo por base as suas funções sintáticas. Apesar 
de referir estas funções sintáticas, a «sintaxe não mereceu atenção 
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[de dionísio] e só no século II d. c. com Apolónio díscolo e no 
século V d. c., já com Prisciano, (…) apareceu pela primeira vez» 
(AssunÇÃo, 1997c: 26-27). no entanto, mesmo sem tratar a 
sintaxe, o manual de dionísio «constitue sans doute, (…) le plus 
ancien et le meilleur témoin du genre ‘compendium technique’ que 
nous ait légué l’époque hellénistique. La forme caractéristique du 
genre apparaît au premier coup d’œil : un corps […] de définitions, 
accompagnées d’exemples du definitum et suivies, chaque fois que la 
matière l’exige, d’une liste d’accidents […], dont celui ‘espèces’ […], 
qui donne l’occasion d’énumérer des kyrielles de sousclasses plus 
ou moins méthodiquement distinguées et ordonnées» (Lallot apud 
sAntos, 2005: 46-47 n 87). 

Por seu turno, Helena neves atesta que «[e]ntre as sistematizações 
gramaticais, a de dionísio o trácio é sobre todas importantes porque 
pode ser considerada representativa do procedimento gramatical que 
surgiu na época alexandrina e porque é o modelo sobre o qual se 
apoiaram, em geral, as gramáticas ocidentais» (neVes, 1987: 229). 

A descrição gramatical proposta por dionísio foi considerada 
definitiva, permanecendo durante treze séculos como referência para 
as gramáticas elaboradas posteriormente. Por tudo isto, podemos 
perfilhar da opinião de r. H. robins, que defende que o trabalho do 
discípulo de Aristarco deve ser alvo de uma séria atenção por parte 
de todos aqueles que de alguma forma se interessem por questões 
linguísticas, ainda que esse relato aponte apenas as características 
principais da sua obra (cf. roBIns, 1992: 48).

depois de dionísio da trácia, o autor que mais se destacou nos 
estudos linguísticos foi Apolónio díscolo34, representando «o ponto 
_________________________
34 Apolónio díscolo nasceu em Alexandria e conjuntamente com o seu filho Herodiano, que, 

apesar de ter nascido em Alexandria viveu em roma na época de Marco Aurélio 161-180 d. c., 
são os gramáticos mais importantes da época dos imperadores romanos, coincidindo o seu 
magistério possivelmente com a chegada dos Antoninos ao poder ou com os primeiros anos do 
reinado de trajano. sá Fernandes chega mesmo a afirmar que este autor foi o gramático mais 
importante da toda a antiguidade grega (cf. FernAndes, 1996: 16). efetivamente, Apolónio 
díscolo legou à posterioridade uma vasta obra, quase toda ela de carácter gramatical, embora 
a maior parte não tenha chegado aos nossos dias. das obras consagradas a cada uma das 
categorias das palavras, conservamos apenas as que abordam os pronomes, os advérbios e as
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culminante da sabedoria gramatical da antiguidade» (neVes, 1987: 
117).

em conformidade com a tradição, este autor baseia o seu trabalho 
na observação da língua grega cujos princípios são considerados 
universais e aplicados às diferentes línguas. Porém, apoia-se «non sur 
le témoignage d’exemples poétiques, dans la mesure où la syntaxe 
des poètes peut présenter des omissions ou des renforcements, mais 
sur les textes des auteurs qui n’usent pas de licences, mais surtout sur 
la force de la rationalité, qu’il est nécessaire d’employer aussi pour 
expliquer les autres constructions, fussent-elles évidentes» (Baratin 
apud sAntos, 2005: 51).

com efeito, baseando-se na observação da língua comum, 
Apolónio díscolo procura estabelecer uma racionalidade sistemática, 
que se aplique a todos os aspetos gramaticais por si analisados e que 
sejam justificativos da organização normativa da língua. Assim, 
a partir da análise de uma pluralidade de exemplos observados na 
língua, quer na sua tradição, quer na sua analogia, quer ainda na 
análise das formas entre si, estabelece uma série de princípios e de 
regras.

Assume importância relevante o facto de no momento da 
classificação ou definição de uma palavra díscolo ter em conta a 
sua forma ou som e o seu sentido ou significado, sendo este último, 
que unido ao papel das palavras na frase determina a classe de uma 
palavra. o sentido tem prevalência sobre a forma e é colocado ao lado 
da estrutura gramatical.

no que diz respeito ao estudo da sintaxe em particular, este 
gramático aborda esta componente gramatical de forma análoga à 
morfologia, visto que conhece apenas as partes do discurso e por 
isso utiliza as designações de nome e de verbo e não de sujeito e 
predicado. reconhece que os constituintes nominais e verbais são 
fundamentais na análise gramatical, pelo que assenta a sua descrição 
_________________________
 conjunções. no entanto, sobreviveu a quase totalidade do trabalho de sintaxe, que constitui 

a sua obra maior, que ocupa cerca de quinhentas páginas da edição dos Grammatici Graeci 
(cf. BArAtIn, 1989c: 231). o filho de Apolónio díscolo destacou-se sobretudo no campo da 
acentuação e da pontuação.
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sintática nas relações existentes entre o nome e o verbo e nas relações 
dos dois com as restantes classes de palavras35. Por outro lado, para 
que a oração seja perfeita é necessário que ela seja constituída, pelo 
menos, de nome e verbo. Assim, a oração perfeita constrói-se a partir 
da união congruente das classes de palavras, isto é, das relações de 
concordância, de maneira a formar um sentido completo. no entanto, 
cada parte do discurso é analisada separadamente.

Morfologicamente, além do nome e do verbo que são as duas 
classes de palavras mais importantes36, reconheceu mais seis37, 
as mesmas apresentadas por dionísio da trácia e pela escola de 
Aristarco, redefinindo algumas delas. Assim, tentou tirar proveito da 
terminologia filosófica, procurando estabelecer um significado geral 
para cada classe de palavras. 

As investigações que se desenvolveram na grécia, no plano da 
teoria e da descrição gramatical, penetraram em roma, sobretudo 
através dos gramáticos alexandrinos.

o discípulo de crates de Malos38, Varrão39 (século I a. c.) aplicou 
à língua latina os princípios da gramática grega, quebrando a tradição 
de escrever em grego as questões respeitantes à língua latina.
_________________________
35 r. H. robins adianta a este propósito que díscolo teve em conta não só as relações que os 

casos das palavras nominais mantêm entre si, como também as relações destes com os verbos 
e ainda as relações que os verbos ativos, passivos e neutros, mantêm com cada caso das formas 
nominais. estes desenvolvimentos originam as ideias de sujeito, objeto, regência e dependência 
(cf. roBIns, 1988: 29-30).

36 convém referir que apesar de o autor reconhecer o nome e o verbo como classes fundamentais 
na análise sintática, centra esta análise no verbo.

37 Apolónio díscolo apresenta as oito classes de palavras numa ordem que imita a oração completa: 
nome, verbo, particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. esta apresentação 
proporciona não só uma análise diacrónica, visto que se pode estudar a antiguidade de cada 
um dos elementos da frase, como também um estudo sincrónico, na medida em que se faz uma 
abordagem à sequência semântica ordenada, esclarecendo as regras, que poderão ser aplicadas 
em outras construções semelhantes (cf. sAntos, 2005: 51).

38 este autor foi enviado a roma como embaixador do rei Átalo. nos tempos livres, dedicava-se à 
apresentação de comunicações filosóficas e gramaticais. criou a escola dos gramáticos latinos, 
como professor de gramática.

39 originário da burguesia conservadora, Marco terêncio Varrão nasceu em reate, Itália, no 
ano 116 a. c. e morreu em 27 a. c.. dividiu os seus estudos entre roma, tendo como mestre 
élio estilão (fim do século II a. c.), e Atenas, sendo discípulo de Antíoco Ascalonense, e foi 
contemporâneo e amigo de cícero (106-43 a. c.), foi; também, partidário de Pompeu, embora
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_________________________
 mais tarde tenha aderido aos ideais de césar, que o nomeia diretor da que deveria ter sido a 

primeira biblioteca pública de roma. Possuidor de uma vastíssima cultura, além de ser um leitor 
de autores gregos e latinos, foi um autor polígrafo incessante que «deixou uma obra ingente: 
segundo a contagem geralmente aceite, setenta e quatro trabalhos em cerca de seiscentos e 
vinte livros» (PereIrA, 2002: 218) que se podem «subdividir (…) em obras históricas e de 
antiguidades, obras de história literária e de linguística, obras mais genericamente didascálicas, 
obras de criação artística. em cada uma dessas categorias, sobressaiu uma ou mais obras, em 
volta das quais se reagrupa um amplo núcleo de obras menores» (PArAtore, 1987: 171). de 
entre as obras de carácter linguístico, salienta-se a De língua latina, composta de vinte e cinco 
livros, dos quais chegaram até nós apenas do quinto ao décimo livros, que são dedicados à 
etimologia e à analogia. trata-se de um tratado que aborda os critérios de correção dedicados 
ao latim.

40 r. H. robins afirma que da análise de um fragmento que contém uma parte da definição 
de gramática, adiantada por Varrão se denota uma semelhança muito grande com aquela 
apresentada por dionísio da trácia. na opinião de robins, a definição do autor latino é apenas 
uma cópia da de dionísio. Assim e de acordo com a tradição, Varrão entende que a gramática é 
a arte de escrever e falar corretamente, além de compreender os poetas clássicos. (cf. roBIns, 
1988: 37).

embora estivesse familiarizado com a doutrina gramatical da 
escola de Alexandria40, Varrão sofreu diretamente a influência do 
pensamento estoico vindo dos seus mestres, de entre os quais se 
evidencia estilão. no entanto, o autor latino não se limitou a seguir 
copiosamente os seus inspiradores, visto que os seus comentários e as 
suas conclusões são fruto de investigações próprias feitas aos antigos 
estágios do latim. 

A obra De língua latina, vinda a lume nos anos 45-44 a. c. é 
composta por 25 livros. os primeiros sete são consagrados às origens 
e à etimologia; os livros oitavo ao décimo terceiro são dedicados às 
declinações – flexões e derivações, e, por fim, os livros décimo quarto 
ao vigésimo quinto são consagrados à sintaxe. 

Para Varrão, a linguagem desenvolveu-se a partir de um 
número mínimo de palavras primordiais, que foram estabelecidas 
para representarem objetos, servindo também para a formação de 
novas palavras seja pela mudança de letras seja pela alteração da sua 
forma fonética, respondendo às necessidades de uma civilização em 
progresso. Paralelamente verificam-se também alterações a nível do 
próprio significado das palavras (cf. roBIns, 1988: 37).

A conceção varroniana de que o vocabulário se desenvolve tendo 
em conta as alterações sofridas nas formas das palavras primordiais 
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levou à junção de dois tipos de planos de estudo: a etimologia 
histórica e a formação sincrónica por meio da derivação e da flexão. 
em cada paradigma estabelecido, as palavras foram classificadas ou 
como primordiais ou como tendo sofrido um processo de mudança 
formal, isto é, declinação (cf. roBIns, 1988: 38). Mas, numa época 
em que a etimologia está ao serviço «da dialéctica de inspiração 
estóica, bem como da retórica e da gramática, servindo, neste caso, 
juntamente, por exemplo, com a analogia, para a justificação das 
formas linguísticas consideradas correctas» (sAntos, 2005: 52 n99), 
é «lamentável que Varrão e outros escritores da Antiguidade não 
tenham sabido distinguir estes dois planos de estudo linguístico, 
posto que suas observações sincrónicas são mais instrutivas e argutas 
do que seus ensaios no campo da etimologia histórica» (roBIns, 
1988: 38).

tendo em conta as variações flexionais e derivacionais de 
palavras com uma mesma raiz, Varrão «expose sous la forme simple 
d’un antagonisme systématique les conceptions des “analogistes” 
et des “anomalistes”»41 (BArAtIn, 1989c: 229), «citando exemplos 
latinos de regularidade e irregularidade» (roBIns, 1988: 38), para 
concluir que estes dois princípios devem ser reconhecidos e aceites 
tanto na formação de palavras, como nos significados a elas ligados 
(cf. roBIns, 1988: 38). Apesar disso, adoptou a analogia, vincando, 
porém, os efeitos anómalos do uso, particularmente a nível individual.

A nível morfológico assume importância relevante o facto 
de Varrão ter estabelecido de uma forma correta a distinção entre 
formação derivacional e flexional, alertando para o carácter geral e 
regular da última – variação natural, em contraste com «o uso e a 
aceitabilidade das formas sincronicamente derivadas» (roBIns, 
1988: 39) – variação voluntária.

Além disso, devemos destacar a originalidade deste autor 
latino ainda no atinente à classificação morfológica, pois, além do 
reconhecimento do caso e do tempo como categorias principais a ter 
_________________________
41 este autor valorizou de tal ordem a este assunto, que se tornou na principal fonte de informação 

sobre muitos detalhes da controvérsia analogia-anomalia.



45

em conta na diferenciação das palavras com flexão, tal como fizeram 
os gregos, celebrou um sistema de classes de palavras baseado em 
contrastes flexionais que passavam pelas categorias de palavras com 
flexão de caso (nomes), pela flexão de tempo (verbos), pela flexão de 
caso e tempo (particípios) e palavras sem flexão de caso e de tempo 
(advérbios) (cf. roBIns, 1988: 40). todas estas classes foram depois 
distribuídas em categorias de acordo com as suas funções sintáticas e 
semânticas, «los nombres nombraban, los verbos expresaban acciones 
(…) y los participios unían (compartían la morfologia y sintaxis de 
verbos y nombres y eran un médio esencial de unión o asimilación 
de una oración dentro de otra[)]» (roBIns, 1992: 70). estes últimos, 
além de terem características sintáticas e morfológicas dos verbos e 
dos nomes, são também importantes por contribuírem para a união 
de frases, ou para incluir uma frase dentro de outra frase (cf. roBIns, 
1988: 40).

no estudo do verbo, Varrão seguiu a doutrina proposta pelos 
estoicos, destacando na forma verbal a diferença entre o processo em 
marcha – incompleto, e o processo acabado – perfeito. Apesar disso, 
não teve em conta as diferenças de uso e significado entre as formas 
do perfeito do latim e do grego. esta situação inverteu-se quando 
o autor abordou os casos latinos, apontando o nominativo como 
forma básica, responsável pela origem das outras formas dos casos 
oblíquos. com efeito, aos cinco casos reconhecidos pelos gregos, 
Varrão caracteriza um sexto caso latino, consagrado depois com o 
nome de ablativo, que corresponde a algumas funções sintáticas e a 
alguns significados do genitivo e dativo da língua grega. 

Apesar de as considerações linguísticas de Varrão serem muito 
pertinentes para a história dos estudos gramaticais, este autor não 
exerceu uma influência muito significativa, sobretudo na Idade 
Média, sendo relegado para segundo plano em relação a outros 
autores de menor prestígio.

Mas os estudos da língua em roma, sobretudo a nível gramatical, 
eram ultrapassados pelas reflexões que se faziam a nível da retórica. 
efetivamente, preocupados com o ensino da arte de bem falar, os 



46

romanos, influenciados pelos gregos, debruçaram-se sobre o estudo 
das regras discursivas necessárias à construção de um discurso bem 
elaborado, destacando-se as pesquisas no âmbito da oratória.

Para cícero42 (106-43 a. c.), um bom orador identificava-se com 
um indivíduo dotado de uma sólida cultura geral43. Assim, defendeu 
que a educação deveria consistir num conhecimento sólido que 
abrangesse todas as matérias e todas as disciplinas. A partir desta 
cultura geral brotaria o discurso bem fundamentado e verdadeiro44.

na cultura romana e numa primeira fase, arcaica, de base 
essencialmente rural (cf. PereIrA, 2002: 197) a educação da criança 
estava ao cuidado da mãe até aos sete anos de idade, altura em que 
o pai assumia a responsabilidade da sua educação, que consistia no 
ensino das letras, passando pela abordagem das leis até à destreza 
motora. esta educação terminava por volta dos dezasseis anos. A 
partir desta idade, seguia-se um ano de aprendizagem no Fórum, 
_________________________
42 Marco túlio cícero nasceu no seio de uma antiga família equestre rica, de uma povoação 

do interior do Lácio, que recebeu a cidadania romana em 188 a. c.. Foi o filho mais velho de 
dois irmãos que tiveram uma educação muito completa, sendo entregue, após a conclusão dos 
estudos públicos, aos cuidados do jurista Múcio cévola que lhe ensinou leis e política, cultivando 
todas as disciplinas que podiam formar um orador perfeito. Viveu num período muito agitado 
da história do Império romano, que foi marcado pelo assassinato de Júlio césar. Possuidor de 
uma série de características, como a voz, a postura, a paixão e a capacidade de improvisar, que 
o dotaram para o exercício da eloquência, cícero é considerado um dos expoentes máximos 
da oratória clássica. é autor de tratados filosóficos sobre o bem, o conhecimento, a velhice, a 
amizade, o dever, o estado, entre outros, que transmitem o pensamento grego. Além disso, 
escreveu diálogos sobre a arte oratória e diversos discursos a favor ou contra individualidades 
suas contemporâneas. este autor desenvolveu de tal forma a prosa que a pretendeu levar à 
perfeição, tal como fizeram Virgílio e Horácio em relação à poesia. cícero foi muito influenciado 
pelo pensamento do grego Isócrates (436-338 a. c.) que fundou uma escola de oratória, cujo 
ensino se centrava na arte de dominar as técnicas oratórias, que passavam pelo conhecimento 
dos autores clássicos e por uma sólida formação retórica. esta escola visava a formação integral 
do aluno, integrando também a cultura e a ética, com o intuito de o cidadão poder vir a exercer 
um papel preponderante na polis. A oratória de Isócrates, transmitida por cícero, foi durante 
muitos séculos o modelo na arte da eloquência. 

43 recordemos a este respeito as próprias palavras de cícero: «Pelo menos na minha opinião, 
ninguém poderá ser um orador que mereça todos os louvores, se não tiver alcançado o 
conhecimento de todas as matérias e disciplinas importantes. Pois é dessa cultura geral que 
deve florescer e emanar o discurso, que, se não tiver um fundo de conhecimentos assimilados, 
será um articular de palavras vãs e quase pueril.» (cícero, do orador 1.5.17 p.25 trad. Port. 
apud PereIrA, 2002: 145).

44 esta preocupação com a educação dos cidadãos romanos é constante e data desde o início da 
formação do Império romano.
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geralmente com um amigo notável da família e já de alguma idade45. 
seguia-se o serviço militar, que tinha como objetivo primordial 
proporcionar uma maior destreza e força física. este tipo de educação 
simples altera-se com o helenismo.

A formação da cultura helenístico-romana, que começou ainda 
no século III a. c., e se intensificou no século seguinte, estava a 
cargo, muitas vezes, de homens que tinham sido feitos escravos pelas 
conquistas romanas e que, posteriormente, se tornaram homens 
livres, merecendo a confiança das famílias latinas. deste modo, a 
educação dos romanos era feita quase exclusivamente pelos gregos 
ou por homens cuja influência da sua nação era muito forte. Por 
outro lado, assistia-se à deslocação de jovens romanos a rodes ou a 
Atenas para intensificarem os conhecimentos das diversas áreas, com 
particular interesse pelas questões filosóficas e retóricas.

Apesar de o ensino romano ser idêntico ao ensino grego, é 
necessário salvaguardar as devidas distâncias entre os dois povos, 
sobretudo no que diz respeito ao interesse pelo conhecimento. 
enquanto os gregos encaravam o saber de uma maneira desinteressada, 
os romanos entendiam que o conhecimento só tinha sentido enquanto 
passível de uma aplicação prática.

no que diz respeito às escolas, podemos dizer que encontramos 
referências em tito Lívio (59 a. c. – 17 d. c.)46 e em dionísio de 
Halicarnasso (século I a. c.)47, que afirmam que no século V a. c. já 
existiam escolas no Fórum. Por seu turno, Plutarco48 (45-120? d. c.) 
_________________________
45 refira-se, a título de exemplo, que no século I a. c. cícero teve este tipo de educação.
46 nasceu em Pádua e aí passou a maior parte da sua vida, excetuando algum tempo que viveu 

em roma. dedicou-se à retórica e à filosofia, da qual escreveu alguns tratados, e, sobretudo, à 
história, merecendo destaque a obra que escreveu neste domínio, ou seja, a história de roma 
desde a sua origem até ao ano nove a. c.. 

47 nascido em Halicarnasso, na Ásia Menor, foi historiador e crítico literário. Partiu para roma 
ainda jovem, onde possivelmente ensinou gramática e fez crítica literária, atividade pela qual 
tinha uma verdadeira paixão. Autor de muitas obras, das quais algumas chegaram até nós. 
escreveu uma obra histórica Das antiguidades romanas que é fundamental para o nosso 
conhecimento da história da roma antiga, debruçando-se sobre o início da formação do 
Império romano até ao ano de 264 a. c.. esta obra, depois da de tito Lívio, é a melhor fonte 
histórica para a compreensão da história antiga de roma.

48 Filósofo e prosador grego, Plutarco escreveu sobre os mais variados temas, desde a filosofia à 
religião, passando pela crítica literária e pedagogia estudou na academia em Atenas. Viajou
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_________________________
 pela Ásia e egipto e viveu em roma. o seu enorme prestígio permitiu-lhe deter direitos de 

cidadania em delfos, Atenas e roma. de acordo com a tradição, escreveu mais de duzentas 
obras, das quais chegaram até nós cerca de cinco dezenas de biografias de gregos e romanos 
famosos.

49 Maria Helena da rocha Pereira diz a este respeito que os rhetores gregos já se encontram 
referenciados a partir do século II a. c., no Do Orador de cícero (cf. PereIrA, 2002: 203).

50 A importância atribuída pelos romanos à retórica levou à proliferação de escolas desta área por 
todo o reino, sendo o ensino ministrado na língua latina, ao contrário do ensino filosófico e 
científico que, além de não despertar muito interesse nos alunos, era ensinado em grego.

aventa que a primeira escola romana data do século III a. c.. cícero, 
no Do Orador, fala da puerilis institutio, escola onde as crianças 
aprendiam a ler, a escrever e a contar. data também do século III a. 
c. aquilo a que podemos apelidar de escola secundária, cujo mestre 
– grammaticus, era, inicialmente, responsável pelo ensino do grego e 
do latim e numa fase posterior ensinava apenas uma das línguas (cf. 
PereIrA, 2002: 201-202).

em relação aos conteúdos abordados, o ensino centrava-se na 
explicação dos poetas, no conhecimento da história, na significação 
das palavras e no modo de pronunciar corretamente. como vemos, 
tratava-se de um ensino que canalizava os seus objetivos para os 
conhecimentos dos textos dos grandes autores clássicos e da língua. 
este ensino traduzia-se na aprendizagem da arte de bem falar, que 
constituía a preocupação charneira dos estudos superiores romanos, 
sobretudo a partir do século I a. c., levando ao aparecimento dos 
rhetores latinos49.

com efeito, à semelhança dos gregos, também os latinos davam 
uma importância primordial à prática retórica. A oratória era um 
meio de comunicação social importantíssimo na organização da 
sociedade desta época, movimentando a maior parte dos indivíduos. 
segundo cícero, a arte de persuasão possibilitava à humanidade o 
avanço da civilização (cf. PereIrA, 2002: 143). Assim se compreende 
a importância dada por este autor à eloquência, englobando-a nas 
“artes maiores”50, em contraste, por exemplo, com a gramática, que 
colocou nas “artes menores” (cf. PereIrA, 2002: 145). 

o ensino defendido nos tratados de cícero irá ser praticado pelos 
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seus continuadores dos quais merece destaque Quintiliano51 (século 
I d. c.), pela obra que nos legou, Institutio oratoria. nestes livros, o 
autor descreve, entre outros aspetos52, o conjunto de qualidades de 
um bom orador, tanto no que se refere à conduta quanto ao carácter53. 
nesta obra encontramos também uma breve referência à gramática 
que é entendida como uma disciplina «propedêutica à apreciação 
cabal e adequada da literatura numa educação liberal, opinião muito 
parecida com a que dionísio [da trácia] manifesta[ra]» (roBIns, 
1988: 41).

nesta sequência, os estudos gramaticais baseavam-se no estudo 
dos autores clássicos, sendo a preocupação mais evidente dos 
gramáticos a defesa da pureza da língua, considerando apenas como 
variações à norma, o estilo pessoal dos autores. Já cícero adiantava 
que os gramáticos eram peritos em literatura, visto que se limitavam 
praticamente à interpretação dos poetas, pelo que podemos afirmar 
que «enquanto os talentos brilharam no Fórum, em roma não houve 
muito tempo para estudar a gramática» (AssunÇÃo, 1997c: 30). 
Assim, na escola romana desenvolveu-se um tipo de gramática que 
_________________________
51 Filho de um professor de retórica e grande admirador da obra de cícero, Quintiliano nasceu 

no ano de 35 da era de cristo, em espanha, e pensa-se que morreu no ano de 95. Foi discípulo 
de rommio Palémon, estudou e trabalhou em roma, tendo exercido, em primeiro lugar, a 
atividade de advocacia e docente, sendo, posteriormente, escritor. Ficou famoso pela obra que 
escreveu Institutio Oratoria, obra redigida em doze volumes, que chegaram na íntegra até nós.

52 nos dois primeiros livros, Quintiliano tratou além, da educação fundamental, a organização 
da vida em roma. recomendava a emulação como incentivo ao estudo, sugerindo que se 
ensinassem, em simultâneo, o nome das letras e a sua forma. Posicionava-se contra os castigos 
físicos, defendendo também que o tempo escolar deveria ser interrompido periodicamente, 
uma vez que considerava que o descanso era favorável à aprendizagem. no livro décimo, 
Quintiliano aconselha a prática da leitura como elemento fundamental na formação de um 
orador capaz. com efeito, ettore Paratore defende que «da Institutio são particularmente 
importantes o L. I e o L. X: um é o mais completo tratado de pedagogia que a antiguidade 
clássica nos transmitiu, particularmente interessante para os filólogos, graças às notícias sobre 
a aprendizagem da pronúncia e de gramática; o outro contém famosos juízos sobre os autores 
gregos e latinos a propor como leitura aos aspirantes a rétores, em que se exprime a maturidade 
orgulhosa da cultura romana em apogeu» (PArAtore, 1987: 700-701). A obra deste autor 
não só suscitou grande entusiasmo na época em roma, como também exerceu uma influência 
notória sobre a pedagogia que sustentou o humanismo renascentista.

53 Já cícero advogava que um bom orador, além de possuir uma sólida preparação cultural, 
deveria ser um homem de bem (cf. PereIrA, 2002: 204).
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visava a preservação da pureza da língua, à semelhança do que se 
passava no mundo grego, pelo que as gramáticas englobavam uma 
parte que era dedicada à correção gramatical.

Assim sendo, a ars grammatica de donato54 (século IV d. c.) 
apresenta uma terceira parte que é dedicada aos desvios negativos 
(erros) e desvios positivos (virtudes) da língua latina. de acordo com 
Pessoa santos, esta última parte é uma consequência da progressão 
na atividade pedagógica do gramático, visto que da análise da 
correção, em que se verificava simplesmente o que era correto e o 
que era barbarismo e solecismo se passou para a análise do desvio 
em geral, que tem em conta em primeiro lugar o vício indesculpável 
e o vício desculpável (testemunhado pelo uso dos grandes autores 
clássicos), para distinguir posteriormente o erro propriamente dito 
(desvio negativo) e outros tipos de desvios (desvios positivos), sendo 
essencialmente figuras da retórica, que eram estranhas às análises 
gramaticais (cf. sAntos, 2005: 54).

Para além da terceira parte, a Ars de donato é constituída por 
mais duas partes. A primeira contempla, sucessivamente, a definição 
da voz, uma descrição das letras, das sílabas, dos pés, dos acentos, 
e, por fim, da pontuação, que não constituindo uma descrição dos 
elementos que permitem chegar à formação de palavra, incide antes 
sobre a leitura e sobre os elementos que é necessário conhecer para 
a praticar. A segunda aborda as tradicionais oito classes de palavras: 
nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção e interjeição, 
sendo cada uma destas classes de palavras dividida em subcategorias: 
os acidentes (cf. sAntos, 2005: 53 n105).

Mas se donato irá exercer uma influência notável ao longo da 
_________________________
54 élio donato é considerado um dos gramáticos latinos mais importantes do fim do século 

IV e século V. Foi professor de latim em roma, tendo como alunos ilustres personagens, das 
quais se destaca s. Jerónimo. Ficou famoso pela sua obra gramatical, mas escreveu também 
comentários às comédias de terêncio e de Vergílio. deste último, chegaram-nos diretamente 
o prefácio, a biografia e uma introdução às bucólicas e, indiretamente, através dos escólios 
de Mário Honorato sérvio e de glossários medievais. todavia, a sua obra gramatical é mais 
conhecida. A Ars que escreveu está dividida em Ars maior e Ars minor, sendo esta última 
apresentada sob a forma de perguntas e respostas, é dedicada aos alunos principiantes e aborda 
apenas as partes do discurso.
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Idade Média, é com Prisciano55 que a gramática latina atinge o seu 
apogeu56. numa altura em que a língua latina se encontrava numa 
situação de declínio, Prisciano pretendeu renovar o ensino gramatical 
deste idioma, escrevendo uma obra que viria a constituir a ligação em 
termos gramaticais entre a Antiguidade clássica e a Idade Média, ao 
mesmo tempo que se tornou o fundamento de todo o estudo rigoroso 
da língua latina, tomando como modelo todos os ensinamentos dos 
gramáticos gregos (cf. sAntos, 2005: 55).

A obra Institutiones Grammaticae é constituída por dezoito 
livros que representam a descrição sistemática do latim da literatura 
clássica, sendo de destacar a inclusão da primeira sintaxe57 da língua 
latina, que o autor adaptou do tratado de sintaxe grega de Apolónio 
díscolo. tal como o seu mestre, Prisciano apresenta uma sintaxe que 
é inspirada nas teorias lógicas dos gregos, elaborando uma sintaxe 
tendo em conta uma perspetiva lógica.

de acordo com Prisciano, a sintaxe deve estudar a disposição 
das palavras que visa a obtenção de uma oratio perfecta58, que mais 
não é do que um estudo das formas e da sua ordem, numa perspetiva 
lógica. neste contexto, estabelece a noção de oração perfeita que 
_________________________
55 natural de cesareia, na Mauritânia, viveu no século V d. c.. na segunda metade deste século, 

exerceu a profissão docente na universidade em constantinopla, tendo lecionado gramática 
latina, no tempo do Imperador teodósio II. Além disso, foi incumbido pelo cônsul Julião de 
adaptar para o latim os ensinamentos dos gramáticos gregos, tarefa que ultrapassou a mera 
tradução e se tornou num trabalho muito mais considerável.

56 ettore Paratore corrobora esta ideia, afirmando que «Prisciano foi, ao lado de élio donato, 
a maior autoridade gramatical para a Idade Média e até aos limiares da época moderna; é 
(…) o iniciador da gramática escolar para todos aqueles que se habituaram a estudar o latim 
clássico como uma língua não própria, e um dos principais sistematizadores da terminologia 
gramatical» (PArAtore, 1987: 1022). Por seu turno, r. H. robins também afirma que 
Prisciano conjuntamente com donato são os autores mais estudados na Idade Média, chamando 
a atenção para o facto de existirem cerca de mil manuscritos das Institutiones Grammatice de 
Prisciano, provando a grande divulgação de que foi alvo a obra deste último autor (cf. roBIns: 
1992: 84).

57 A partir de Prisciano a sintaxe fará parte da gramática.
58 A este propósito, rosa Mattos e silva afirma que «os conceitos de oração perfeita [oração com 

um sentido pleno e que se basta a si mesma] /oração imperfeita [conjunto de palavras cujo 
sentido não se encontra completo, necessitando de outras palavras para adquirir um sentido 
pleno] (…) já envolvem a distinção da transitividade (não transitividade) dos verbos. nele 
também já se estabelece a noção de palavra regente e palavra regida, conceitos que até hoje 
vigoram nas terminologias da gramática tanto tradicional, como em outras» (sILVA, 1996: 20).
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corresponde à ordenação congruente59 das palavras para formar uma 
oração completa. Para explicar este processo, estabelece uma analogia 
com as ordenações que são estabelecidas a níveis inferiores60, ou seja, 
a nível das letras e das sílabas. Isto significa que do mesmo modo 
que as letras e as sílabas estão sujeitas a uma combinação de acordo 
com uma ordem necessária, as letras ordenam-se de maneira a 
formar sílabas e estas a formar palavras; também as palavras, que são 
partes da oração, obedecem a uma organização, tendo em conta o seu 
significado. A partir das palavras e da sua união coerente constrói-se 
um todo unitário que produz o sentido completo, a que se dá o nome 
de oração. esta construção obedece ao princípio da ratio, ou seja, da 
organização normativa da língua e chama a atenção para o facto de 
haver empregos que se afastam da ratio, apoiando a sua explicação 
no usos. 

todas as classes de palavras podem entrar na constituição de uma 
oração. no entanto, o nome e o verbo são os constituintes essenciais 
para que possa existir uma oração minimamente completa. convém 
referir a este respeito que o estudo gramatical implementado por 
Prisciano equilibra «as contribuições da morfologia e da sintaxe, 
pois a verdadeira compreensão do enunciado depende tanto 
das categorias morfológicas das suas partes como da sua função 
sintáctica» (KrIsteVA, 2003: 132-133), sendo a significação, ou seja, 
a função de uma palavra na frase o aspeto de maior pertinência na 
análise gramatical. em consequência, uma palavra pode mudar de 
uma categoria morfológica para outra devido à função sintática que 
exerce.

Além dos livros XVII e XVIII que, como já foi referido, são 
dedicados à sintaxe, da Institutiones Grammaticae fazem parte mais 
dezasseis livros que constituem o Priscianus maior – designação 
_________________________
59 o termo congruência constitui uma palavra charneira da análise linguística em Apolónio 

díscolo e, por consequência, em Prisciano. Basicamente, essa designação significa a ordenação 
das partes reciprocamente concordantes e em conformidade, constituindo um princípio da 
racionalidade. 

60 Marc Baratin afirma que o estudo levado a cabo por Apolónio díscolo abrange as letras, as 
sílabas, as palavras e o enunciado (BArAtIn, 1989c: 232).
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atribuída na Idade Média, cujo primeiro livro e parte do segundo são 
dedicados ao estudo do que hoje se entende por fonética. 

o tratamento da morfologia abrange parte do livro II até ao 
final do livro XVI. Aqui, Prisciano estabelece a classificação das 
partes orationis, adotando o sistema seguido por dionísio da trácia, 
Apolónio díscolo e élio donato61, reconhecendo as tradicionais oito 
classes de palavras62, cuja definição é a mesma de Apolónio díscolo, 
sendo de destacar o facto de que cada classe se reconhecer pelo 
sentido, ou seja, pelo seu conteúdo semântico. no entanto, omite o 
artigo grego e reconhece a interjeição como classe63 (cf. roBIns, 
1998: 44). Assim, apresenta o nomen, que inclui o adjetivo64, o verbum, 
o participum, o pronomen, o adverbum, a praepositio, a já referida 
interiectio e a coniunctio, definindo e descrevendo cada uma destas 
classes de palavras «baseando-se em critérios que têm a ver com a 
forma e a significação (critério formal e semântico)65, mas também 
com a função (critério sintáctico)» (ALMeIdA, 2001: 19) que a palavra 
desempenha na frase66, com base nas categorias formais relevantes, 
_________________________
61 seguiram o mesmo esquema diomedes, Pompeio e carísio.
62 Além das classes de palavras, define também a dictio e a oratio.
63 Além disso, procurou estabelecer determinadas formas canónicas na descrição morfológica 

de algumas classes de palavras, sendo de notar que a partir destas formas derivavam as outras 
formas, pela mudança de letras. Assim, para o verbo e para o nome foram adotadas como 
formas canónicas a primeira pessoa do singular do presente do indicativo na voz ativa e o 
nominativo singular, prospectivamente. saliente-se, porém, que os estágios dessas mudanças 
não têm qualquer relação com a análise em morfemas, nem tão pouco foram reconhecidos pela 
moderna linguística descritiva (cf. roBIns, 1988: 45-46).

64 costa Almeida afirma que o autor de constantinopla deu uma importância relevante ao 
adjetivo pela forma como o definiu, apoiando-se no critério semântico que irá permitir que, ao 
longo da Idade Média, se comece a fazer a distinção entre nome substantivo e nome adjetivo, 
ressalvando-se o facto de o adjectivo se juntar ou se colocar ao lado do substantivo, estando, 
deste modo, inerente o critério sintático (cf. ALMeIdA, 2001: 23-24).

65 o critério semântico seguido por Prisciano constituirá o alicerce da gramática normativa.
66 deste modo, a análise levada a cabo por Prisciano é apoiada em dois pontos de vista que se 

entrecruzam. Por um lado, tem em conta a palavra, procurando determinar não só as suas 
propriedades específicas, como também examinando o que elas comportam e exigem para 
a compreensão do sentido de uma oração (construção). Por outro lado, a oração é analisada 
como um todo completo e inteligível. As palavras são determinantes da construção, mas o 
que se constrói é o sentido. Assim, a definição de oração, como combinação congruente das 
palavras, exprimindo um sentido completo, deixa antever a própria bifurcação da análise. 
dito de outro modo, considera a palavra individualmente e o conjunto – a oração. daqui se
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_________________________
 conclui que «a ideia de Prisciano é equilibrar as contribuições da morfologia e da sintaxe no 

estudo gramatical, pois a verdadeira compreensão do enunciado depende tanto das categorias 
morfológicas como da sua função sintáctica» (KrIsteVA, 2003: 132-133).

67 Para o nomen apresenta a espécie, o género, o número, a figura e o caso, sendo de notar que 
relativamente ao caso e à semelhança de díscolo, é o primeiro autor romano que aborda o 
estudo dos casos de uma forma sistemática, segundo um duplo ponto de vista: quer como 
atributo de cada uma das partes declináveis da oração – critério formal, quer na sua relação 
com os outros constituintes oracionais – critério sintático (cf. ALMeIdA, 2001: 28). Para o 
verbum aponta a significação ou género, o tempo, o modo, a espécie, a figura, a conjugação, 
a pessoa e o número e para o participum refere o género, o caso, a significação, o tempo, o 
número, e a figura.

68 A Idade Média compreende o período que vai desde a queda do Império romano ocidental 
até ao surgimento do renascimento. Lembremos que a divisão do Império romano em dois 
blocos, o Império ocidental cuja capital foi roma e o Império oriental cuja capital se instalou 
em constantinopla (antiga cidade de Bizâncio), data do ano de 395 da nossa era e foi levada 
a cabo pelo Imperador teodósio, com o intuito de facilitar a governação de um território de 
dimensões muito extensas. Apesar disso, verificamos que, no século IV, o Império romano 
dava já os primeiros sinais de queda, mormente o Império ocidental cujas invasões pelos povos 
bárbaros (germânicos) eram uma constante. diante deste facto, o Imperador constantino 
transferiu de roma para constantinopla (até então Bizâncio) a capital do Império.

ou seja, tendo em conta os seus accidentia67 que são suportados com 
exemplos retirados dos grandes autores clássicos, nomeadamente 
ovídeo e Virgílio, fazendo, não raras vezes, referências ao grego. 
Assim, Prisciano defende que «é característica do nome indicar 
substância ou qualidade, atribuindo uma propriedade comum ou 
particular a todo objeto corpóreo ou coisa» e «é propriedade do 
verbo indicar uma ação que se pratica ou que se experimenta; tem 
formas modais, mas não possui flexão de caso» (roBIns, 1998: 45). 
o particípio é uma classe de palavras morfologicamente ligada ao 
verbo, possuindo categorias do verbo e do nome (tempos e casos), 
pelo que se distingue de ambos (cf. roBIns, 1998: 45).

deste modo, donato e Prisciano, como já foi aludido, tornam-se 
os representantes cimeiros dos estudos gramaticais latinos que irão 
exercer uma influência inigualável nos estudiosos da Idade Média, 
sobretudo nos primeiros séculos deste período68. na realidade, a 
Institutiones Grammaticae de Prisciano constitui o texto gramatical 
mais utilizado, tornando-se a base da gramática latina e da filosofia 
linguística, sendo de notar, particularmente, que «a palavra 
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contemplada como pars orationis e a classificação das várias partes 
da oração baseada em critérios lógico-semânticos, por um lado, e em 
características morfológicas, por outro, será o alicerce da gramática 
normativa» (ALMeIdA, 2001: 75).

A queda do Império romano ocidental, em 476, e a 
consequente desordem instalada na sociedade romana levaram ao 
desmoronamento da cultura clássica, sobretudo, da cultura grega. este 
facto foi aproveitado pela Igreja católica que, perante o panorama de 
instabilidade, foi ganhando cada vez mais adeptos e mais prestígios, 
instalando-se, pouco a pouco, como autoridade na sociedade 
ocidental medieval, acabando por dominar as áreas do saber e da 
educação. também no Império romano oriental, o cristianismo 
ocupava um lugar de destaque na vida dos bizantinos e podia ser 
observado nas mais diversas manifestações culturais, sendo de notar 
que o clero detinha uma forte influência na sociedade. deste modo, 
quer a ocidente quer a oriente, o clero era a classe responsável pela 
erudição, preservando ininterruptamente a educação e o saber que 
eram praticados nas igrejas, abadias e, principalmente, nos mosteiros, 
sendo a literatura clássica, muitas vezes, relegada para um plano 
secundário, numa época em que os autores clássicos, considerados 
como autores pagãos, eram vistos com alguma desconfiança pelas 
autoridades eclesiásticas, chegando, consequentemente, alguns 
autores a apresentarem os seus estudos gramaticais baseados em 
exemplos retirados dos textos bíblicos.

no que ao domínio da língua dizia respeito, verificava-se que na 
europa ocidental o grego era praticamente desconhecido e a língua 
vernácula dos povos invasores – a germânica era considerada uma 
língua bárbara, cabendo ao latim o estatuto de língua superior sobre 
a qual recaíam todas as reflexões linguísticas, sendo de notar, para 
além disso, o facto de a língua latina ser considerada como filha da 
língua grega, conferindo-lhe esse estatuto de língua superior. de um 
modo progressivo, o latim foi adotado pelo clero e instituído como 
língua oficial da Igreja, sendo utilizado nas cópias dos manuscritos 
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clássicos69 e no ensino da gramática70, cuja importância não se pode 
pôr em causa na sociedade romana. A «gramática foi (…) [a] base 
da erudição medieval, quer como arte liberal quer como disciplina 
indispensável para ler e escrever correctamente o latim» (roBIns, 
1988: 54), sendo este o «contexto em que se estudava e ensinava a 
gramática durante os primeiros séculos após a queda do Império 
romano ocidental» (roBIns, 1988: 55). os estudos gramaticais 
baseavam-se, como sabemos, em donato e Prisciano, verificando-se 
que quase nada se alterou a nível das suas teorias e sistematizações. 
Além disso, realizaram-se alguns trabalhos de cunho etimológico e 
lexicográfico, sendo a etymologiarum Libri de Isidoro de sevilha a 
obra mais conhecida71.

Por outro lado, o próprio crescimento e difusão do cristianismo72  
_________________________
69 Apesar de existir um certo desprezo pela literatura dos grandes autores da antiguidade clássica, 

o estudo desta arte continuou a realizar-se em alguns centros de estudo.
70 recorde-se que numa tentativa de reerguer a cultura ocidental, no final do século VIII, carlos 

Magno (742-814) conseguiu reunir grande parte da europa sob o seu domínio. na tentativa 
de fortalecer o Império executou uma reforma na educação, incumbindo Alcuíno (735-804 d. 
c.), monge inglês formado na escola de York, de planear o projeto de desenvolvimento escolar. 
deste modo, o autor inglês, que pretendia revitalizar o saber clássico, baseou os diversos 
programas de estudo a partir das tradicionais sete artes liberais, que foram reorganizadas, 
estabelecendo o ensino literário ou trivium, de que fazem parte a gramática, a retórica e a 
dialética (a lógica), e o ensino científico ou quadrivium, constituído pela aritmética, pela 
geometria, pela astronomia e pela música, sendo de notar o predomínio do ensino do trivium 
em detrimento deste último. em consequência da reforma em causa, restauraram-se algumas 
escolas e instauraram-se outras que ficaram conhecidas como monacais, sob a responsabilidade 
dos mosteiros, catedrais, junto às sedes dos bispados, e palatinas, junto às cortes.

71 santo Isidoro (560 – 636), arcebispo de sevilha é um dos grandes responsáveis pela transmissão 
da cultura clássica para a Idade Média. A obra que escreveu foi muito utilizada na Idade Média 
e, ao que tudo parece indicar, foi escrita para uso dos alunos da escola de sevilha, que ele 
próprio dirigiu. é uma espécie de enciclopédia composta por vinte livros que constituem 
uma visão do mundo da época. cada um dos livros elucida as etimologias das palavras de 
um determinado campo do saber, incluindo as artes liberais, dos quais se destacam o livro 
I dedicado à gramática, em que o autor faz uma pequena reflexão da doutrina da gramática 
tradicional, e o livro II, consagrado à retórica e à dialética. este trabalho influenciou muito 
um dos grandes nomes da ciência medieval, tomás de Aquino (1227 – 1274), responsável pela 
integração definitiva do aristotelismo na ciência.

72 recorde-se que o cristianismo, desde o seu advento, cresceu de tal ordem que foi considerada 
como religião universal, sendo reconhecida pelo imperador romano teodósio, no ano de 391 
d. c., como religião oficial, o mesmo acontecendo posteriormente com outros governantes de 
outros povos. este crescimento incrementou uma atividade missionária sem precedentes, no 
sentido de converter ao cristianismo os não cristãos.
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fomentaram o desenvolvimento e a intensificação dos estudos 
linguísticos, sobretudo de natureza prática, já que estavam ao serviço 
da Igreja e visavam a evangelização dos povos. Procedeu-se, entre 
outros aspetos, a traduções da Bíblia para latim, a traduções de alguns 
textos do novo testamento para gótico e ao estabelecimento de alguns 
alfabetos73.

A nível gramatical investiu-se fortemente no ensino da gramática 
latina, visto que, como foi aludido, o latim era a língua oficial da igreja, 
estando, por consequência, ao serviço da religião cristã. os tratados 
gramaticais desta época têm um carácter eminentemente prático, 
pelo que estudam quase exclusivamente as regras em detrimento 
da parte doutrinal e as reflexões metodológicas são praticamente 
inexistentes (cf. Law apud sAntos, 2005: 57). são gramáticas 
elementares que constituem uma espécie de cópia da Ars minor de 
élio donato, mas que «são informadas de paradigmas e exemplos 
adicionais» (sAntos, 2005: 57) que não procedem já das obras dos 
grandes autores clássicos, mas das obras do Baixo Império ou da 
Vulgata. são, em suma, gramáticas com propósitos pedagógicos que 
se destinam ensinar a escrever, a ler e a falar corretamente o latim74, 
de teor descritivo e normativo.

no que diz respeito ao ensino que se praticava na região 
da Península Ibérica, que veio a constituir o território da nação 
portuguesa, verificava-se que ele não era muito diferente daquele 
outro praticado no restante mundo ocidental, cabendo ao clero a 
exclusividade da missão de ensinar, na qual o ensino da gramática 
detinha um papel de grande relevo. As escolas monásticas75 e as escolas 
_________________________
73 começa a delinear-se a observação e o interesse pelas línguas que envolviam o mundo 

românico: celtas, eslavas, germânicas, entre outras, abrindo caminho a outras realidades 
linguísticas para além da língua grega e da língua latina, cujo desenvolvimento se traduzirá 
nas primeiras gramáticas da língua vulgar. As primeiras gramáticas da língua vulgar datam já 
do século VII d. c. e dizem respeito ao islandês.

74 nesta época foram escritas muitas gramáticas latinas, com finalidades didáticas, destacando-
se, a título de exemplo, as que Beda (672 – 735 d. c.), monge inglês que estabeleceu as bases da 
escola de York, e Alcuíno escreveram em Inglaterra no século VII e VIII, respetivamente.

75 estas escolas situavam-se nos mosteiros ou junto deles. eram locais onde os monges ou 
cenobitas faziam vida em comum, dedicando-se exclusivamente à vida religiosa e vivendo em 
comunhão com a ordem a quem pertenciam.
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episcopais76 eram os principais estabelecimentos de ensino77, sendo de 
notar que as ordens religiosas mais importantes eram a ordem dos 
cónegos regrantes de santo Agostinho, cuja representação máxima 
se traduziu no mosteiro de santa cruz em coimbra, e a ordem de 
cister, de origem francesa, de s. Bernardo, a quem pertenceu o 
mosteiro de Alcobaça.

o ensino ministrado no mosteiro de santa cruz em coimbra, 
seguindo uma orientação geral análoga ao ensino da época, valorizava 
os estudos teológicos, que eram antecedidos de um conjunto de 
ensinamentos de carácter geral e enciclopédico que os alunos deviam 
possuir, constituindo o trivium e o quadrivium – plano de estudos, 
que, como já foi referido, tem as suas raízes no período áureo da ciência 
alexandrina e, como se sabe, se destinava à educação do homem livre. 
nas disciplinas do trivium saliente-se que o estudo da gramática se 
centrava no estudo das regras linguísticas da língua latina, fazendo-
se também leituras de autores selecionados entre prosadores e poetas. 
A nível da retórica executavam-se exercícios de redação que visavam 
a preparação de um futuro cargo jurídico. na dialética estudava-
se a lógica, exercitando-se os alunos nas disciplinas teológicas. do 
conjunto das disciplinas que faziam parte do quadrivium saliente-se 
a aritmética, a música, a geometria e a astronomia que estavam na 
base da preparação cultural e enciclopédica que eram exigidas para a 
interpretação das passagens biblícas.

os textos de apoio ao ensino eram extraídos dos códices que 
pertenciam à biblioteca do próprio mosteiro. rómulo de carvalho 
afirma que o códice número VIII, na série organizada por rocha 
Madahil, em 1927, contém cópias da Gramática Latina de Papias 
_________________________
76 também chamadas escolas catedrais, estas escolas funcionavam numa dependência da casa 

do bispo ou da catedral. os alunos que frequentavam estas escolas eram jovens cujos pais os 
ofereciam para a vida eclesiástica.

77 rómulo de carvalho aventa que são raríssimas as notícias relativas à existência de escolas no 
território que se viria a tornar na nação Portuguesa antes do século XI, portanto anteriores à 
fundação da nação de Portugal. Apesar disso, o mesmo autor acredita que tenham existido 
um número bastante significativo de estabelecimentos de ensino, tendo em conta o número 
elevado de mosteiros, de igrejas e sés catedrais existentes nesta região (cf. cArVALHo, 2001: 
16). Assim, relativamente às escolas episcopais, datam do século XI as primeiras notícias sobre 
escolas na sé de Braga e na sé de coimbra e nos princípios do século XII na sé do Porto.
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(século II) com vocabulário anexo e uma alusão à Gramática de 
Prisciano (século VI) que, segundo o autor, seriam utilizadas na 
aula de gramática; o livro das Etimologias de Isidoro de sevilha, que 
se destinava ao ensino das disciplinas do quadrivium; entre outros 
textos. rómulo de carvalho salienta, ainda, o facto de haver um 
grande número de cópias do Saltério, espalhadas por vários códices, 
que serviam sobretudo para o ensino da leitura (cf. cArVALHo, 
2001: 22-23).

relativamente ao método de ensino utilizado no mosteiro de 
santa cruz seguiu-se a orientação didática de Hugo de são Vítor 
(1096–1141), que valorizava a reunião de todos os conhecimentos 
numa obra de carácter enciclopédico. Assim, à semelhança de Isidoro 
de sevilha, ele próprio elaborou uma obra nos mesmos moldes que 
intitulou Didascalion, utilizada a partir de então pelos mestres de 
santa cruz.

Por seu turno, o ensino praticado no mosteiro de Alcobaça, 
exclusivamente teológico, era dedicado aos monges até ao ano de 
1252, altura em que o abade estêvão Martins impulsionou também o 
estudo da gramática e da lógica, estendendo-os a indivíduos que não 
faziam parte do mosteiro, o que implicou a passagem de instituição 
privada a instituição pública deste estabelecimento de ensino. As 
obras que serviam de apoio ao ensino encontravam-se à disposição 
nos códices pertencentes à biblioteca do mosteiro, à semelhança 
do mosteiro de santa cruz e de outros mosteiros espalhados pela 
europa ocidental. Assim, Leite de Vasconcelos salienta o nome do 
gramático Prisciano, que tanto influenciou o ensino até ao século XV, 
e Alexandre de Villedieu (1170 – 1240 d. c.), autor em voga na Idade 
Média (cf. VAsconceLos, 1929: 861), do conjunto de obras de 
autores consagrados às gramáticas, aos glossários e aos comentários 
sobre os textos bíblicos dos grandes doutrinários medievais, de que 
merecem realce Isidoro de sevilha, santo Agostinho, são tomás de 
Aquino e são Jerónimo.

o ensino praticado nas escolas episcopais, em território nacional, 
era em tudo similar àquele praticado pelo mesmo tipo de escolas da 
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europa ocidental. os alunos começavam por se debruçar sobre o 
Saltério, seguindo-se o estudo da gramática, da lógica e da retórica. 
Posteriormente passavam para o estudo das disciplinas do quadrivium, 
ou seja, obedeciam ao mesmo tipo de ensino praticado nas escolas 
monásticas, pelo que utilizavam o mesmo leque bibliográfico para 
apoio ao ensino78. no decurso do século XII, porém, estas escolas 
abriram as suas portas aos alunos que não pretendiam seguir uma 
vida eclesiástica.

é também a partir do século XII79, período da filosofia 
escolástica80, que se começa a vislumbrar, nos estudos linguísticos, 
alguns sinais de uma mudança no que concerne aos estudos 
gramaticais em particular, fruto da relação que se vinha estreitando 
entre a gramática e a lógica (cf. sAntos, 2005: 67), cuja influência 
desta última na gramática se fez sentir tanto ao nível da própria 
doutrina, como no plano metodológico.

A par das obras gramaticais de cariz, predominantemente, 
pedagógico e de carácter normativo81, que continuaram a basear 
as suas ideias nos trabalhos latinos considerados canónicos: a ars 
grammatica de donato e as Institutiones Grammatice de Prisciano, 
cuja representação máxima se atribui ao manual de língua latina, 
Doctrinale Puerorum82, do francês Alexandre de Villedieu, 
_________________________
78 A par das escolas episcopais, existiram ainda outro tipo de escolas análogas, que funcionavam 

nas colegiadas, do latim collegium, que funcionavam nas igrejas, das quais se destaca a de 
nossa senhora da oliveira, em guimarães, e escolas paroquiais. 

79 o século XII marca o início do que podemos entender como segunda parte da Idade Média. 
época conhecida pelo florescimento da literatura e da arquitetura medievais, para além da 
subordinação de todas as atividades culturais e das investigações intelectuais ao estudo da fé.

80 A escolástica, que subordinou a filosofia aristotélica à religião cristã, foi um sistema filosófico 
que procurou unir todos os ramos do saber.

81 esparza torres sustenta que os gramáticos medievais separaram duas componentes da arte 
gramatical: a parte descritiva e normativa e a parte conceptual. consequentemente encontrámos 
obras que se dedicam à exposição de paradigmas e normas e outras que especulam e analisam 
os mecanismos da linguagem (cf. esPArZA torres, 1995: 28).

82 são do século XIII as gramáticas pedagógicas versificadas «qui seront populaires dans 
l’ensemble des universités européennes jusqu’au XV siècle, le Doctrinale d’Alexandre de 
Villedieu, vers 1199 (…) et le Graecismus d’evrard de Béthune, vers 1210» (LIBerA e rosIer, 
1992, 118). A primeira destas, tal como outras, foi escrita em hexâmetros latinos, possuindo um 
total de 2645 versos, sendo reeditada centenas de vezes até ao século XVI. Villedieu baseia-se já 
no latim medieval, apesar de, em linhas gerais, seguir os autores do latim clássico, sobretudo



61

_________________________
 Prisciano. Assim, o autor francês «adapta o ensino gramatical às regras lógicas, e acentua (…) o 

caminho que, desde Prisciano até Port-royal, irá consagrar a subordinação do estudo linguístico 
aos princípios lógicos. dentro desta ótica lógica, é necessário que o gramático privilegie, no seu 
estudo, a descrição das relações entre os termos. trata-se essencialmente da ordem das palavras 
e da forma das palavras. A ordem determina o valor lógico» (KrIsteVA, 2003: 143). Assim, 
apesar do seu carácter predominantemente normativo, no qual predominam as regras e os 
paradigmas, este tratado aborda também as novas preocupações especulativas dos gramáticos. 
Por outro lado, é uma gramática que se destina aos estudantes que aprendem o latim como 
língua de escola, não tendo já contacto com esta como língua de berço ou como língua de 
comunicação generalizada. trata-se de um público que tem um contacto muito peculiar com 
as línguas românicas, que, neste período, estão a iniciar o seu processo de codificação escrita. 
este período de invenção escritural, que abrange todos os povos da europa, é importante não 
só pelo facto de se começar a tomar consciência da língua como atributo nacional e garantia 
da sua independência política, mas também é importante num plano estritamente linguístico 
pelo facto de se começar a dar alguma atenção aos aspetos fonéticos e gramaticais das línguas 
em questão (cf. sILVA, 1996: 22). Aliás, teríamos de recuar alguns séculos antes, se quiséssemos 
estabelecer uma linha temporal que balizasse o interesse pelas línguas não latinas. com efeito, 
as gramáticas dedicadas a estas línguas datam do século VII para o islandês, do século X para 
o anglo-saxão e para o basco e do século XII para o irlandês.

83 r. H. robins afirma que «la gramática especulativa fue el resultado de la integración de la 
descripción gramatical del latín hecha por Prisciano y donato en el sistema de la filosofía 
escolástica» (roBIns, 1992: 93). no entanto, ainda que estas obras fossem extremamente 
importantes do ponto de vista pedagógico, eram consideradas muito básicas e com explicações 
insuficientes, uma vez que se limitavam apenas à descrição do latim, apresentando-se como 
crítica mais comum, sobretudo a Prisciano, o facto de não justificar, por exemplo, a teoria 
inerente aos elementos e categorias que empregava (cf. roBIns, 1992: 94).

84 com a invasão do Império oriental e a tomada de constantinopla em 1204, pela quarta cruzada, 
houve um crescente interesse pelas fontes gregas da filosofia aristotélica. o conhecimento 
progressivo da lógica aristotélica leva ao desenvolvimento do estudo da gramática com base na 
lógica, sendo este estudo aplicado a donato e Prisciano.

produziram-se, também, obras de teor essencialmente especulativo83, 
de base filosófica, que foram muito além do exigido para o ensino do 
latim. nestas obras, os conceitos gramaticais teóricos passaram a ser 
matéria de discussão filosófica «dans le cadre, quasi exclusif, fourni 
par les Institutions grammaticales de Priscien, complétées par la 
troisième partie de l’Ars maior de donat ou Barbarismus» (LIBerA e 
rosIer, 1992: 115-116).

com efeito, a partir do século XII época em que já se conhecia 
e se traduzia a obra de Aristóteles84 para latim, sob a égide de 
tomás de Aquino, intensificou-se o papel da lógica no ensino 
que, progressivamente, foi ganhando terreno aos autores clássicos 
e à gramática (cf. sAntos, 2005: 64). este facto fez com que a 
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língua e a gramática passassem a ser auxiliares da lógica, uma vez 
que proporcionavam a análise do fenómeno universal – o modo 
de conhecer. em consequência, a gramática85 foi-se modificando 
no sentido de se transformar numa investigação cada vez mais 
especulativa, conduzindo à produção de obras que já não eram 
simples gramáticas, mas autênticas exposições de teorias, cuja 
essência constituía uma verdadeira ciência da linguagem, baseada na 
lógica aristotélica. Paralelamente circulava a ideia de que somente o 
filósofo era capaz de descobrir a verdadeira gramática, cabendo-lhe a 
tarefa de descobrir a sua base teórica. 

nesta perspetiva, os gramáticos especulativos conceberam a 
linguagem como um espelho que refletia a verdade das coisas, ideia 
central da reflexão sobre a linguagem que remonta a Platão, que 
via a língua como um meio intermediário entre o pensamento e a 
realidade. A conceção da linguagem como um sistema de significação 
é o ponto mais importante da especulação medieval que irá «preparar 
a lógica de Port-royal e (…) [anunciar] os debates modernos sobre 
o signo» (KrIsteVA, 2003: 141). este ponto de vista faz com que 
estes autores deem uma atenção considerável à significação, isto é, 
à relação semântica entre as designações e os objetos designados – 
modi significandi86.

Por outro lado, considerava-se que a gramática era uma ciência, já 
que este termo se «aplicava a qualquer área cujos dados pudessem ser 
descritos e para os quais se encontrassem regras universais, a partir 
_________________________
85 A este respeito, Alain de Libera e Irene rosier aventam que as mudanças que se fizeram sentir 

no pensamento linguístico, a partir do século XII, constituem um conjunto complexo de novas 
interações entre a lógica e a gramática e a própria teologia (cf. LIBerA e rosIer, 1992: 116).

86 convém não esquecer que o termo modista é atribuído apenas aos tratados que usavam a 
noção de modo de significar como um termo técnico, procurando, através dele, estabelecer 
os fundamentos ontológicos ou modi essendi e psicológicos ou modi intelligendi. daqui a 
designação de modistas. estes autores constituem um grupo de importância relevante no 
conjunto dos pensadores especulativos. trata-se de uma corrente que se desenvolveu num 
período relativamente curto, entre 1270 e 1320, cuja primeira geração representava um 
grupo de modistas dinamarqueses, a segunda geração era constituída, na sua maioria, por 
comentadores dos trabalhos da primeira geração e, uma terceira geração, que, não tendo 
contacto com dois grupos anteriores, parece ter dado uma contribuição fundamental à teoria 
proposta pelos modistas. ora, de acordo com Maria Helena santos Pessoa, é precisamente com 
os modistas que a logicização da gramática atinge o seu clímax (cf. sAntos, 2005: 70).
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das quais se explicassem as causas subjacentes aos efeitos produzidos 
(…) pelo que também se podia aplicar ao campo da actividade 
intelectual, e, consequentemente, ao da actividade linguística»87  
(sAntos, 2005: 66).

os gramáticos especulativos interessaram-se pelo que era 
comum às diversas línguas, já que consideravam que numa dada 
língua havia aspetos que eram próprios e individuais, mas outros 
eram comuns a várias línguas, pois todas expressavam o conteúdo do 
pensamento humano através das palavras. Assim, embora tivessem 
como base o estudo do latim, que era considerado como língua 

_________________________
87 com efeito, a gramática passou a ser concebida como uma disciplina científica, fundada em 

princípios que diziam respeito a assuntos universais e inteligíveis. no entanto, santos Pessoa 
aventa que este conceito de ciência só foi aplicado à gramática, a partir do século XIII, com 
o sucessor de s. domingos, o mestre dominicano Jordan da saxónia (1150 – 1237), daqui 
resultando o facto de a gramática se traduzir num mesmo objeto de estudo para o gramático 
e para o lógico. Apesar disso, existia uma separação muito clara dos dois domínios de estudo, 
no entendimento de gramática por parte dos modistas, visto que enquanto a lógica se ocupava 
da significação, ou seja, da palavra, encarada como unidade mínima significativa de estudo, a 
gramática ocupava-se da consignificação, da parte do discurso, entendida como construtível, 
ou seja, como unidade mínima de construção (cf. sAntos, 2005: 71). no entanto, a mesma 
autora chama a atenção para o facto de os dois domínios em questão poderem entrelaçar-
se, pois, se ao gramático modista interessa o facto de todos os elementos que integram uma 
construção terem o estatuto de construtíveis, sendo encarados como tendo sido dotados à priori 
de modos de significar, é já do domínio da lógica verificar a maneira de como esses construtíveis 
significam. Por fim, santos Pessoa alerta para a ambiguidade das noções de palavra, e de modo 
de significar. com efeito, se em teoria a noção de palavra é o correlato de “coisa”, enquanto 
parte do discurso (incluindo cada uma das suas espécies ou acidentes se os houver) é o 
correlato de “propriedade da coisa”, na prática a palavra, não raro, significa voz/significado/
modos de significar, enquanto a designação de parte do discurso tem um duplo significado: 
seja enquanto constituinte de uma oratio particular (ao que apelidamos pragmaticamente, na 
perspectiva atual, de enunciado), seja enquanto categoria gramatical abstracta. Por seu turno 
a noção de modo de significar é, em simultâneo, um conceito teórico que se aplica quer à 
definição dos construtíveis quer às regras de construção, ao mesmo tempo que é uma entidade 
real o correlato vocal de uma propriedade das coisas. Assim, se compararmos esse estado das 
coisas, segundo o entendimento dos modistas, com a teoria linguística de saussure e com o 
desenvolvimento teórico de chomsky, verificamos que são as diversas aceções de conceitos-
chave que são responsáveis pela validade de cada uma das teorias propostas, pois se saussure 
entende que o signo é, ao mesmo tempo, um conceito teórico, um princípio classificatório e 
uma entidade real, que faz parte da língua, chomsky considera que a gramática da língua é, 
em simultâneo, o modelo teórico construído pelo gramático e uma entidade real e psicológica 
(cf. sAntos, 2005: 71-72).

88 os gramáticos especulativos entendiam que o latim era uma língua universal, porque era 
considerada a língua mais perfeita, à semelhança do que tinha acontecido com o grego. desta 
forma, durante a Idade Média, a análise linguística canalizava a sua abordagem para o latim.
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universal88, valorizaram também o que era semelhante às diferentes 
línguas, com o intuito de estabelecer regras gerais, que pudessem ser 
aplicadas a todas elas, visando a constituição de uma gramática geral, 
afirmando que as diferenças entre as línguas eram meras variações 
acidentais. Por esta razão, alicerçaram as suas análises em exemplos 
inventados, precisamente por poderem ser aplicados a qualquer 
língua, e encararam as regras gramaticais89 como independentes 
relativamente à expressão particular de uma dada língua.

em consequência, como já aludimos, os gramáticos têm agora 
de fazer uma distinção entre a gramática considerada tradicional e 
a gramática especulativa. sendo dedicada, em primeira instância, 
aos usos particulares, à ordem variável e ao contingente, a gramática 
tradicional, à qual chamam também gramática positiva, prática 
ou usual, não pode ser considerada uma ciência, é uma arte (cf. 
sAntos, 2005: 68). Pelo contrário, a gramática especulativa, regular 
ou teórica pode ser científica, na medida em que, a partir dos assuntos 
que abrangem o seu campo de análise, se podem estabelecer regras 
gerais90. Aliás, à semelhança de esparza torres (vide supra n81) e 
ramón sarmiento (cf. sArMIento, 1997: 49), entre outros autores, 
também grondeux alerta para o facto de a distinção conceptual entre 
gramática normativa e gramática especulativa datar já do século XII, 
embora tais designações possam não ter chegado a ser utilizadas (cf. 
grondeux apud sAntos, 2005: 68).
_________________________
89 na verdade, as regras de formação das frases são consideradas universais – os modos de 

significar permitem constituir as unidades linguísticas e explicar a sua construção.
90 tomás de erfurt, diretor de uma escola de gramática e de lógica, cuja obra Novi modi 

significandi ou Grammatica speculativa (cerca de 1300), é a máxima autoridade no concernente 
à doutrina gramatical dos modistas, entende a gramática como «a ciência de bem escrever, 
de entender bem o bem escrito, de unir bem o bem entendido, de pronunciar bem o bem 
unido» (Opera omnia, trad. Port. Apud torres, 1998: 26-27). A este respeito Amadeu torres 
chama a atenção para autores anteriores a erfurt, que consideravam a gramática como uma 
ciência do falar e do escrever corretos, tendo em conta os bons autores nunca se terem apoiado 
numa perspetivação epistémica, pelo contrário mantiveram-se sempre numa perspetiva 
técnico-prática. Assim, Amadeu torres aventa que a gramática, enquanto ciência ou enquanto 
sistematização global descritivo-explicativa e crítica de um idioma, teria ainda de esperar pelos 
conhecimentos adquiridos quer pela lógica quer pela filologia ou ainda pela linguística (cf. 
torres 1998: 26).
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Apesar desta diferença conceptual, costa Almeida defende que 
os conteúdos abordados, quer pelas gramáticas normativas quer 
pelas gramáticas especulativas, se centravam basicamente na análise 
da littera, da syllaba, da dictio e da oratio, constituindo, na realidade, 
as quatro secções adiantadas por Prisciano91, que se tornaram, 
posteriormente, designações universais, ficando conhecidas como 
orthographia, prosodia, etymologia e diasyntética, assistindo-se, em 
simultâneo, à passagem da análise centrada na palavra para a análise 
da frase (cf. ALMeIdA, 2001: 80).

cumpre dizer, entretanto, que sendo os modistas os principais 
responsáveis pela introdução de uma série de designações que 
enriqueceram significativamente a metalinguagem da gramática, 
sobretudo no campo teórico e terminológico, praticamente não 
apresentaram nenhum aspeto que contribuísse para alterar os 
conceitos apresentados pelas obras paradigmáticas que seguiram 
(cf. roBIns, 1988: 61). A nivel morfológico, mantiveram «intactos 
casi todos los detalles de la morfología latina de Prisciano, incluso 
en las subdivisiones de las clases de palabras» (roBIns, 1992: 99). 
Porém, da análise das diferentes definições das classes de palavras, 
apresentadas por estes teóricos, podemos depreender que os aspetos 
formais foram relegados para um plano inferior, sendo substituídos 
pelos valores semânticos, denotando-se, como já foi referido, uma 
subjugação às categorias aristotélicas do ser.

A partir da segunda metade do século XIII, a gramática passa a 
ser encarada como uma ciência92 universal, sendo rober Kilwardby 
(1215-1279) e roger Bacon (1214-1294) dois dos expoentes máximos 
deste período, que da utilização sistemática que fazem do conceito de 
modo de significar ressalta o facto de o aplicarem quer à descrição das 
partes do discurso quer à construção e à correção dos enunciados.

ora, se a preocupação primordial dos modistas se centrou na 
_________________________
91 convém referir que até ao século XII a gramática abarcava um conjunto de saberes muito 

vasto, tendo, por isso mesmo, um carácter enciclopédico, apesar de centrar o seu estudo nas 
partes orationis (cf. ALMeIdA, 2001: 80).

92 A gramática, entendida como uma ciência, coloca a ratio num lugar cimeiro e as especulações 
sobre a língua fazem-se sobretudo pelos teólogos e pelos filósofos.
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atribuição de distintas definições semânticas às diferentes classes de 
palavras, foi sobretudo a intrínseca relação que estabeleceram entre 
a gramática e a lógica que levou à valorização progressiva do papel 
da sintaxe93 nos estudos gramaticais, sendo de notar que o sistema 
sintático elaborado pelos modistas lhes permitiu definir com maior 
exatidão a função essencial das classes de palavras94 e redefini-las com 
mais precisão, assumindo uma posição de relevo a distinção entre 
nome substantivo e nome adjetivo, apontando para a independência 
sintática do primeiro em contraste com a dependência sintática do 
segundo.

o século XIII, século da fundação das universidades95 na europa 
ocidental, constitui, também, o período histórico a partir do qual se 
começou a estudar empiricamente o português, quer a nível da língua 
quer a nível da literatura96, numa época em que o nosso país já se 
_________________________
93 esta consciencialização traduziu-se na elaboração, a partir do século XII, das primeiras obras 

dedicadas exclusivamente à sintaxe (cf. sAntos, 2005: 67) Aliás, esta componente tornou-se, 
para muitos autores, a parte central da gramática.

94 tal como nas descrições sintáticas apresentadas pelos autores anteriores aos modistas, estes 
continuaram a considerar fundamental as construções constituídas pelo nome e pelo verbo, 
atribuindo também ao sujeito e predicado os termos essenciais do período simples. Além 
disso, reconheceram a existência de relações sintáticas numa frase que vão para lá das simples 
relações de concordância, elaborando «uma teoria rigorosa e coerente sobre a estrutura da 
frase e análise sintática, teoria que atinge níveis estruturais mais profundos do que aqueles 
relacionados com as categorias morfológicas das palavras variáveis da gramática latina de 
Prisciano» (roBIns, 1988: 69).

95 o século XIII constituiu a época áurea da criação das universidades. datam deste século a 
criação de um número significativo de universidades europeias, das quais se destacam, entre 
outras, as de Bolonha, Paris, Montpellier, Pádua, nápoles, roma, toulouse, salamanca, 
Valladolid, sevilha, oxford, cambridge e, mais tarde, Lisboa. de acordo com rómulo de 
carvalho, esta última, que teria a designação de ‘estudo-geral’ teria começado a funcionar 
com três faculdades, a saber: artes, direito e medicina, das quais a primeira só funcionaria 
para algumas disciplinas: gramática, lógica e música (cf. cArVALHo, 2001, 57). A nível de 
método de ensino e a nível de autores estudados, a universidade de Lisboa seguia os mesmos 
modelos das restantes universidades europeias. Por outro lado, era frequentada, quer a nível 
de professores, quer a nível de alunos por indivíduos a quem lhes foram concedidos privilégios 
tanto do rei, como do papa. 

96 ora, convém não olvidar que, nesta época, a língua oficial continuava a ser o latim, sendo 
ensinada em todo o reino cristão com o apoio das grandes autoridades: Prisciano, Pápias (século 
XI), Isidoro de sevilha, entre os mais conceituados. no entanto, verificou-se uma intensificação 
dos estudos gramaticais com a criação da universidade de Lisboa. Paralelamente, verifica-se 
também o incremento da produção literária em prosa, sobretudo no mosteiro de Alcobaça, 
onde se produzem traduções do latim para o português de textos de teor religioso.
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encontrava na fase final da definição das suas fronteiras, coincidindo 
também com período da poesia trovadoresca97 e em que d. dinis irá 
decretar o uso da língua portuguesa em todos os documentos oficiais 
e privados, «nascendo, então, a historiografia em língua portuguesa» 
(sAntos, 2005: 73).

deste modo, o fim da Idade Média surge como um marco 
novo em relação às reflexões sobre a linguagem. de facto, à defesa 
e aos louvores atribuídos às línguas nacionais, que se faziam sentir 
progressivamente desde o início do século X, junta-se a necessidade 
da elaboração de gramáticas que respondam às necessidades das 
novas línguas. A resposta a esta preocupação fez-se sentir quase de 
imediato, traduzindo-se em múltiplas gramáticas sobre o vulgar, ou 
que, sendo dedicadas ao latim, a reflexão era feita em língua vulgar, 
datando do século XIV, entre nós, a publicação, por um anónimo, de 
uma gramática sobre a língua latina cuja reflexão se fez em português, 
constituindo, consequentemente, o primeiro texto em português 
sobre uma língua. este facto estabelece o primeiro aportuguesamento 
sistemático de toda a terminologia da gramática (cf. sAntos, 2005: 
74). Assim, assiste-se a uma mudança de perspetiva no estudo da 
linguagem, mormente da gramática, uma vez que o «renascimento 
orienta definitivamente o interesse linguístico para o estudo das 
línguas modernas. o latim continua a ser o molde segundo o qual 
todos os outros idiomas são pensados, mas já não é o único, e além 
disso a teoria que é estabelecida a partir dele sofre consideráveis 
modificações para poder adaptar-se às especificidades das línguas 
vulgares» (KrIsteVA, 2003: 149). 

cumpre assinalar, entretanto, que a par do estudo das línguas 
latina e vulgar, há também um interesse cada vez mais significativo pelo 
estudo das línguas exóticas, com as quais os europeus contactaram 
na época dos descobrimentos, o que fez com que o renascimento 
fosse «marcado profundamente pelo facto de a língua começar a ser 
_________________________
97 de origem provençal, atribui-se ao reinado de d. Afonso III (1245-1279) e ao período de d. 

dinis (1279-1325) a época charneira da poesia trovadoresca.
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trabalhada de modo generalizado como objeto de ensino» (sILVA, 
1996: 22)98.

neste novo contexto, a teoria gramatical dos modistas é olhada 
com alguma indiferença, havendo, por isso, um desinteresse 
progressivo pela parte especulativa da gramática que na opinião de 
alguns autores se justifica pela necessidade de elaborar obras mais ou 
menos extensas, mas cuja principal missão se reduzia à instrução dos 
alunos de uma forma mais clara e eficaz. daí o progressivo abandono 
das especulações que caracterizaram grande parte dos interesses 
gramaticais da Idade Média99.

ora, com uma nítida pretensão pedagógica, as gramáticas 
pretendem responder, de uma forma ordenada, às necessidades 
reais das línguas vulgares. neste contexto, os gramáticos deste 
período colocam algumas interrogações à utilidade dos argumentos 
fundamentados na lógica para a explicação dos preceitos gramaticais, 
quando estes eram já justificados com o recurso aos autores mais 
conceituados, «não obstante se verifique que os gramáticos humanistas 
não abandonem completamente» a «metateoria modista» (sAntos, 
2005: 74).

no entanto, tendo em conta o cariz eminentemente prático100, 
com uma finalidade essencialmente pedagógica, que se pautava pela 
_________________________
98 Luce giard afirma a este respeito que «L’europe de la renaissance est bruissant de discours 

sur la langue et les langues. A leur propos, son désir de savoir paraît sans limites, elle s’instruit 
des langues sacrées (latin, grec, hébreu) qui ont façonné son passé, dont elle a hérité ses textes 
de référence ; elle étudie les vernaculaires qui rythment la vie commune, elle s’enquiert des 
mystérieux idiomes d’au-delà des mers dont les récits de voyage lui apportent les échos vénus 
d’Amérique, d’Afrique et d’Asie» (gIArd, 1992, 206).

99 na realidade «los gramáticos (…) como reacción en contra del universalismo medieval, tuvieron 
que realizar un esfuerzo enorme por eliminar de las artes las discusiones metafísicas, lograron 
urdir, por el contrario, un conjunto de doctrinas específicas que condujeron indefectiblemente 
hacia la autonomía disciplinar de la gramática» (sArMIento, 1997, 42). Apesar desta posição, 
cumpre referir que os conceitos teoréticos dos modistas se mantiveram como modelos até ao 
século XVI em toda a europa. A nível da Península Ibérica a gramática pré-humanística de 
Juan Prestana gozava ainda de algum prestígio, apesar dos trabalhos gramaticais elaborados 
por António de nebrija (1444-1522) (cf. Percival apud sAntos, 2005: 74).

100 Além da finalidade pedagógica, este carácter eminentemente prático prende-se essencialmente 
com a necessidade de responder a urgências comerciais, missionárias e diplomáticas, entre 
outras.
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procura de clareza, sistematização e eficácia, as primeiras gramáticas 
humanistas101 pugnaram pela eliminação de toda a terminologia lógica, 
que submetia todas as regras gramaticais aos raciocínios escolásticos 
que tinham por base a lógica aristotélica. em consequência, as obras 
gramaticais produzidas sob a égide humanista possuíam um carácter 
eminentemente normativo102, denotando-se uma quase ausência de 
reflexão sobre a linguagem, ao mesmo tempo que se verifica uma 
especificação nos conteúdos abordados103, assumindo importância 
relevante o facto de estes tratados se basearem tanto nas gramáticas 
modistas como nas gramáticas normativas medievais104. 

Apesar desta assimilação, a gramática era encarada, apenas, 
como um instrumento que estava ao serviço do estudo dos grandes 
autores clássicos e não como um conjunto de conhecimentos 
enciclopédicos e universais como até aí se preconizava, «sendo pouco 
clara a fronteira entre grammatica positiva (gramática normativa) e 
grammatica speculativa» (sAntos, 2005: 75), destacando-se o seu 
carácter eminentemente empírico105. Apesar disso, saliente-se que 
_________________________
101 recordemos as afirmações de Aldo scaglione, «um manual medieval era o instrumento do 

professor dirigido à preparação de futuros professores, de leitura complexa mesmo que o 
assunto fosse, em algum sentido, elementar. Ao contrário, o manual humanista era para o 
estudante, pelo que será necessariamente mais fácil de ler, ao mesmo tempo que o estudante 
era alvo de uma pedagogia que o considerava mais como um futuro cidadão do que futuro 
professor ou académico profissional» (scaglione Apud AssunÇÃoc, 1997: 60).

102 neste contexto, os humanistas pretendem transformar as explicações gramaticais em regras 
simples, apoiando as suas explicações em razões de carácter filológico.

103 com efeito, neste período assistimos à produção de obras direcionadas para assuntos 
específicos, como, por exemplo, dedicadas aos verbos impessoais, às figuras da sintaxe, às 
conjunções, entre outros, conteúdos.

104 A este propósito, Pessoa santos chama a atenção para o facto de «os manuais representativos 
da grammatica positiva, Doctrinale puerorum e Graecismus, s[erem] mesmo recomendados 
pelos estatutos universitários europeus, que, até aí, haviam consignado, apenas, o estudo de 
Priscianus maior, de Priscianus minor e de De barbarismo de Donato» (sAntos, 2005, 75). 

105 tendo como principal preocupação as necessidades pedagógicas, os gramáticos renascentistas 
põem em causa o valor do raciocínio, ao afirmar que não se deve explicar a razão de tudo, 
optando pelo recurso ao uso e às estruturas formais como justificação para as suas opções. 
nesta sequência, os estudos sobre a língua são canalizados para um empirismo em que o 
gramático se socorre do uso, relegando o estudo teórico para um plano secundário. de acordo 
com estes autores, a gramática é a disciplina que exige menos razão e mais observação. no 
entanto, verificamos que os processos pedagógicos implementados por estes gramáticos se irão 
apoiar num certo formalismo. Assim, como observa Júlia Kristeva, estas gramáticas empiristas
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_________________________
 são, também, e, sobretudo, autênticas morfologias, visto que, ao estudarem “em situação” os 

elementos constituintes de uma dada proposição, os gramáticos estabelecem as coordenadas 
formais dessa situação. em consequência, a ordem das palavras e a as relações de regência 
transformam-se em estruturas frásicas, para as quais se tenta encontrar o equivalente em 
relações lógicas. no século XVI assiste-se à produção de muitas obras deste tipo (cf. KrIsteVA, 
2003: 152). convém, entretanto, não esquecer que antes do século XVI, as gramáticas são apenas 
gramáticas descritivas, cujas finalidades pedagógicas afastam por completo qualquer filiação 
às especulações sobre a linguagem, visando, acima de tudo, fixar o uso, que era ditado pelos 
autores clássicos. no entanto, com a chegada do século XVI, este tipo de gramáticas descritivas 
começa a ser considerado insuficiente para explicar as manifestações da língua. os gramáticos 
começam a sentir necessidade de encontrar um método que explique todas essas múltiplas 
manifestações de uma língua. trata-se de um método especulativo que, não tendo muito a ver 
com as especulações filosóficas que marcaram a época medieval, pretende explicar as razões 
das manifestações linguísticas de uma língua, baseadas na observação, surgindo os gramáticos 
racionalistas. deste facto surgiram obras que trataram temáticas que tinham sido esquecidas 
na Idade Média, sobretudo a da universalidade de alguns factos gramaticais, ao mesmo tempo 
que há a preocupação em apresentar-se a língua como um sistema coerente que valide o 
corpus dos autores. estes gramáticos conciliam duas correntes que até então tinham seguido 
caminhos distintos: a tradição filológica, visto que continuam a basear-se nos autores clássicos, 
e a tradição lógica, embora revitalizada. deste modo, apoiando-se num método de observação 
que baseia as suas teorias na análise dos textos antigos, provocando uma transformação 
no delineamento dos critérios de investigação, estes gramáticos, sem esquecer o carácter 
didático da gramática, colocaram a ratio num lugar cimeiro, transformando-se nos primeiros 
gramáticos racionalistas que abrirão caminho à gramática de Port-royal. é precisamente este 
perfil que encontramos nos renascentistas escalígero (1484-1558) e Francisco sánchez (1523-
1600), entre outros. no entanto, o humanista francês Petrus ramus, (1515-1572), autor de La 
dialectique (1555), La gramere (1562) e La grammaire (1572), entre outras, é considerado o 
expoente máximo da gramática formalista do século XVI. na realidade, este autor destaca-se 
sobretudo pela «introdução de princípios formais e não semânticos ou lógicos para distinguir 
as partes do discurso» (sILVA, 1996: 24).

106 tal como nas produções gramaticais que se debruçam sobre o vulgar, também nas gramáticas 
latinas há uma preocupação dos autores em se afastarem do logicismo gramatical que 
caracterizou a Idade Média.

os gramáticos que se dedicaram ao vernáculo tiveram de fazer uma 
adequação das línguas em estudo aos paradigmas do latim, uma vez 
que, sendo pioneiros no trabalho que estavam a desenvolver, não 
tinham qualquer suporte a nível teorético desses mesmos idiomas, 
socorrendo-se, por essa razão, dos estudos que já haviam sido 
realizados em outras línguas, mormente o latim.

entretanto, também a nível da língua latina, os humanistas 
renascentistas começam a produzir os seus próprios tratados 
gramaticais106, que irão circular em simultâneo com as obras de 
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donato, Prisciano e Villedieu, apesar de estas serem cada vez menos 
utilizadas na época em questão.

Assim, é ao italiano guarino Veronese (1370-1460) que se deve 
a elaboração da primeira obra gramatical a Regulae Grammaticales, 
com fins predominantemente pedagógicos que visavam a escrita e 
a leitura corretas do latim. Para além de um conjunto de pequenos 
capítulos sobre uma variedade de tópicos de cariz morfológico, esta 
obra contém, também, uma parte dedicada à sintaxe, que irá ser 
mais tarde desenvolvida por niccolò Perotti (1429-1480) na obra 
Rudimenta grammatices107. 

deve-se, no entanto, ao humanista António de nebrija108 a 
elaboração da obra gramatical latina que mais tempo permaneceu 
em uso durante o século XV e que marcou «uma época na história 
do humanismo espanhol e uma nova etapa na cultura desse país»109  
_________________________
107 A primeira parte desta obra é dedicada à morfologia, a segunda à sintaxe e a terceira a um 

tratado de composição epistolar.
108 uma das personalidades mais significativas do renascimento, António Martínez de cala e 

Xarana, com o pseudónimo de élio António de nebrija, nasceu em espanha (perto de sevilha), 
possivelmente entre os anos de 1441 e 1444. Ilustre humanista, depois de uma preparação 
de base que passou pelo estudo da gramática e da lógica, foi, com quinze anos, estudar para 
sevilha, onde aprendeu, durante cinco anos, matemática, filosofia natural e moral. Indo, 
depois, estudar para a universidade de Bolonha, com os grandes mestres humanistas, com os 
quais aprofundou os seus conhecimentos de latim, segundo os novos conceitos humanistas. 
Autor polígrafo dedicou-se a várias áreas do saber, destacando-se na literatura grega e latina, 
na lexicografia e gramática latina e castelhana, no direito civil, nas crónicas históricas, na 
poesia e na exegese da bíblia e na retórica. regressa a espanha, ficando ao serviço do Arcebispo 
de sevilha, d. Alonso da Fonseca, durante três anos. em 1475, vai viver para salamanca, 
onde irá lecionar poesia e oratória na universidade desta cidade (cf. FernAndes, 2002: 
181). devido a dificuldades económicas, teve de lecionar latim pela Doctrinale de Villedieu 
e pela gramática de Prastana. no entanto, «obtiene licencia por un año, lo que le permitió 
graduarse de maestro y trabajar de firme en sus Introductiones Latinae, que vieron la luz en 
1481» (gil apud FernAndes, 2002: 181), este aspecto torna-o responsável pela introdução da 
imprensa em espanha. Após vários anos de leccionação, abandona, em 1487, salamanca e vai 
viver novamente para sevilha, voltando posteriormente a salamanca, no ano de 1505. é depois 
convidado pelo rei a exercer a função de cronista oficial do reino. Morre no ano de 1522, em 
Alcalá de Henares.

109 nebrija considera que a gramática é a arma através da qual se podia combater a ignorância 
relativa às ciências, visto que estas se pautam por um ensino tradicional, que classifica de 
bárbaro, em que predominam as tradições estéreis. com efeito, nebrija considera que sem 
a gramática, independentemente do tempo ou do lugar, não é possível ler, escrever ou falar 
com alguém. Assim, o ensino desta disciplina é fundamental. ora, é precisamente esta 
ideia da defesa do ensino da língua, tornando-a em objeto de estudo generalizado, uma das 
características da linguística do renascimento.
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(FernAndes, 2002: 183). com efeito, este autor não foi apenas um 
dos responsáveis pela introdução do humanismo renascentista no 
país vizinho, mas foi também o renovador de todo o ensino latino 
em espanha, seguindo os novos modelos didáticos que se baseavam 
no espírito humanista.

na tentativa de romper com o ensino tradicional, tanto em 
espanha como no resto do mundo ocidental, nebrija escreveu uma 
gramática latina que aparece para dar resposta a um repto, feito 
pelos reis do seu país, a todos os professores universitários para a 
necessidade de se elaborar um manual gramatical de latim que 
respondesse às necessidades dos alunos dos diferentes graus de 
ensino. o autor nebricense escreve a primeira de várias edições110 das 
Introductiones Latinae, que veio a lume no ano de 1481111.

esta obra é um manual escolar112, organizado por cadernos, 
num total de 108 páginas, que não se encontram paginadas na 
edição de 1481, e cujo objetivo principal é «proporcionar el mínimo 
utillaje teórico imprescindible para leer a los grandes meastros de 
las antiguas» (rico apud FernAndes, 2002: 188)113, destinado 
ao ensino da língua latina, que se baseia no latim literário clássico, 
_________________________
110 As edições que iam surgindo eram acompanhadas de uma redação distinta da edição anterior. 

de facto, nebrija ia ampliando e modificando o seu texto original à medida que as novas 
edições iam surgindo. Assim, à primeira versão correspondem três edições que, além da do 
ano de 1481, dizem respeito aos anos subsequentes 1482 e 1483, respetivamente. da segunda 
redação vieram a lume cinco edições, sendo a segunda das quais uma edição bilingue em latim 
e castelhano, no ano de 1486, versão esta que veio ao encontro do ensejo lançado pela rainha 
de espanha. no entanto, esta edição bilingue parece não ter agradado ao próprio autor, pois, 
além da rapidez com que foi elaborada, parece que o próprio autor se sente mais intérprete do 
que propriamente autor (cf. FernAndes, 2002: 183).

111 o êxito alcançado por esta gramática estendeu-se a toda a espanha e, nos finais do século XVI, 
era famosa em Itália, em França e em Inglaterra.

112 recordemos as palavras de cármen codoñer a este respeito, «en su intento por aplicar una 
nova ratio a la enseñanza del idioma ha creado un método afín, en muchos aspectos, a las 
gramáticas medievales. (…) su idea del ars grammatica como ars total provoca la creación de 
un nuevo tipo de manual, integrado por partes independientes, con aplicaciones diferentes 
y complementarias, germen cada una de ellas de futuros apartados, objeto de tratamiento 
distinto: fonética, morfología-sintaxis, métrica, estilística y lexicografía» (codoÑer, 1981: 
121-122).

113 Francisco rico admite também que nebrija opunha ao latim medieval, apoiado numa 
metalinguagem técnica e abstrata, um latim baseado na experiência, na literatura e na história, 
apoiado no uso, do indivíduo e na sociedade (rico apud FernAndes, 2002: 188).
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possuindo um corpus delimitado e aceite como paradigma de 
correção gramatical. neste sentido, é uma gramática normativa, cuja 
norma brota do uso da língua114 que utilizaram os grandes autores 
clássicos115, que faziam uso do latim no seu estado mais puro (cf. 
FernAndes, 2002: 189). no entanto, continua a seguir as grandes 
autoridades do latim medieval: donato116 e Prisciano, sobretudo na 
classificação morfológica e no tratamento das partes da oração. Apesar 
disso, afasta-se de donato relativamente ao tratamento das partes da 
oração, pelo que se aproxima de Prisciano117. deste modo, podemos 
afirmar que a inovação desta obra se prende «não especialmente 
ao nível dos conceitos linguísticos, mas fundamentalmente da sua 
intenção pedagógica» (FernAndes, 2002: 201).

é, todavia, o italiano Júlio césar escalígero que tece as críticas 
mais violentas quer a toda a tradição gramatical, quer aos gramáticos 
do seu tempo com a publicação da obra De causis linguae latinae libri 
tredecim, em 1540, em Paris.

este manual é considerado, pelo próprio autor, «como um 
tratado de carácter filosófico e gramatical»118 (sAntos, 2005: 78), 
_________________________
114 nebrija defendia que o gramático deveria selecionar os textos e os autores mais adequados a 

imitar, a fim de consagrar o usus da língua latina, que se baseava na língua escrita da época 
clássica. era este o objectivo da gramática filológica, que, ao pretender instruir os alunos de 
uma forma simples e eficaz, se apoiava em razões simples de carácter filológico. 

115 sá Fernandes aventa que nebrija parte de um duplo objetivo quando elaborou a gramática: 
por um lado, tem em conta a idade dos alunos e o seu grau de conhecimento da língua latina e, 
por outro, pretende elaborar uma obra que consiga fazer face às necessidades dos aprendentes, 
procurando dar resposta a todas as suas dúvidas (cf. FernAndes, 2002: 189).

116 tal como donato, também nebrija apresenta oito partes da oração, divididas em variáveis 
(nome, verbo, particípio e pronome) e invariáveis (preposição, advérbio, interjeição e conjunção), 
socorrendo-se essencialmente de três tipos de critérios linguísticos para apresentar cada uma 
das partes da oração: morfológico, semântico e sintático, seguindo a tradição medieval.

117 Lembremos a opinião de sá Fernandes a propósito do que entende ser o segundo capítulo das 
Introductiones Latinae, dedicado às partes da oração. na opinião deste investigador, constitui 
o aspeto de maior interesse desta obra escolar, pela forma como apresenta alguns princípios 
sintáticos e pelas considerações que tece, sendo possuidoras de alguma originalidade. Assim, 
este capítulo é introduzido pelos fonemas latinos, que, na opinião de nebrija, originam a 
oração, sendo este o fim último do estudo da língua. (cf. FernAndes, 2002: 191-192).

118 trata-se de uma obra que, nas palavras do próprio autor, pretende ser inovadora. com efeito, 
«esta obra ultrapassa a sua época, e inscreve-se entre os mais belos exemplos de rigor linguístico 
do seu tempo» (KrIsteVA, 2003: 153).



74

visto que considera que a gramática faz parte da filosofia. neste 
entendimento, a gramática faz parte de uma teoria do conhecimento 
à qual está subordinada. não obstante, tenta delimitar o campo 
teorético da gramática, que considera ser uma ciência, e não uma 
arte, distinguindo-a da lógica, da retórica e da interpretação dos 
autores (cf. sAntos, 2005: 78), «para a constituir por fim como 
uma gramática normativa, correcção da linguagem, com duas partes 
(aspectos): estudo dos elementos componentes (morfologia) e da sua 
organização (sintaxe)» (KrIsteVA, 2003: 154).

do perfil humanístico de escalígero sobressai a sua preocupação 
com o uso, que é sustentado pelos dados e pelos factos, deixando 
de lado uma reflexão linguística baseada na especulação para se 
tornar numa reflexão linguística que se pauta pela observação dos 
factos, tendo em conta, apesar disso, a relação pensamento-língua, 
comummente defendida ao longo do século XVI (cf. sILVA, 1996: 25). 
nesta sequência, o autor italiano não negligencia a ratio que sustenta 
esses mesmos dados e factos, pelo que se preocupa em descobrir as 
causas lógicas de cada sistematização linguística que apresenta, pois 
a razão «precede e comanda a forma linguística» (KrIsteVA, 2003: 
153).

consequentemente defende que o método mais eficaz para uma 
sistematização convenientemente fundamentada de uma língua 
é aquele que parte da análise das partes para, progressivamente, 
chegar à composição do todo, visto ser este o método que segue a 
ordem da natureza. Assim, apresenta os elementos linguísticos em 
categorias, começando pelos que compõem a palavra para, depois, 
apresentar os que dizem respeito à frase e aos seus subconjuntos, 
que entende serem os nomes e os verbos. no entanto, da subjugação 
das categorias gramaticais às categorias lógicas ressalta um aspeto 
pertinente que se prende com a análise dos subconjuntos inerentes à 
frase, distinguindo as diferentes partes do discurso do ponto de vista 
do seu alcance lógico, em detrimento da sua posição e do seu papel 
na frase, resultando deste aspeto a análise sintática, que é subjacente 
à morfologia (cf. KrIsteVA, 2003: 155).
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no que à disposição dos conteúdos diz respeito, verificamos que 
Júlio césar escalígero segue a doutrina mais comum dos gramáticos 
humanistas renascentistas que enaltecem a ordem hierárquica de 
explanação das matérias, das quais merece destaque a parte dedicada 
às classes de palavras119, que, como já foi aludido, são definidas 
valorizando os aspetos inerentes às categorias lógicas, cujo recurso 
aos modi significandi são nelas uma constante, pelo que justifica a 
razão de cada palavra.

Além do que foi exposto, deve evidenciar-se o facto de esta obra 
constituir uma reflexão filosófica, teórica e sistemática da língua que 
colmatou alguns dos defeitos do empirismo, provando a existência 
de causas ou razões lógicas, portanto, de causas ou razões naturais 
e universais que comandam a língua, cuja estrutura se baseia no 
estabelecimento de quadros formais, a partir de um esquema lógico 
já constituído. A este propósito, refira-se ainda o facto de escalígero 
se afastar das primeiras gramáticas humanistas, uma vez que 
abandonou o simples descritivismo, denotando uma preocupação 
com as explicações racionalistas, o que, de certa forma, o aproxima de 
gramáticos como Apolónio díscolo e Prisciano. na realidade, «sem 
negar em nenhum momento o usus, escalígero e seus seguidores 
pretendem colocar ao lado desse critério um outro, o da ratio, 
considerado (…) o instrumento de todas as ciências» (AssunÇÃo, 
2000: 59), pelo que a gramática volta «a recuperar a ratio que se havia 
despromovido na primeira geração de humanistas» (AssunÇÃo, 
2000: 59).

entretanto, em Portugal, destaca-se o humanista Manuel 
Álvares120 que se preocupou sobretudo com as questões didáticas, 
_________________________
119 Admite, tal como Prisciano, o nomen, a interjectio, o adverbium, o verbum, o participium, a 

praepositio, a conjunctio e o praenomen, sendo de notar a interjectio como a parte fundamental 
da 1ª parte da oração.

120 o madeirense Manuel Álvares nasceu na vila de ribeira Brava, em 1526, entrando para o 
colégio de coimbra vinte anos volvidos, onde estudou latim, grego e hebraico, além de filosofia. 
sete anos depois já se encontrava a lecionar nas aulas públicas do colégio de santo Antão, em 
Lisboa. no entanto, no ano de 1555, verificamos que entre os nomes que figuram no conjunto 
magisterial do colégio das Artes, em coimbra, que passa a ser dirigido, a partir daquela data, 
pela companhia de Jesus, se encontra o de Manuel Alvares. sendo «um dos membros de maior
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sendo esta a característica que o converteu num dos mais famosos e 
mais conhecidos autores de todos os tempos, mormente em relação ao 
ensino/aprendizagem do latim, sobretudo pelo alcance atingido com 
a sua gramática latina, que foi impressa em todo o mundo mais de 500 
vezes. este aspecto transformou a gramática de Álvares num marco 
fundamental na história pedagógica europeia. Foi usada oficialmente 
em todo o mundo, não só pelas instituições de ensino subordinadas à 
companhia de Jesus121, razão pela qual ela veio a lume, mas acabando 
também por ser utilizada por muitas outras escolas, concorrendo com 
as mais prestigiadas gramáticas europeias122, tornando-se no texto 
didático mais divulgado que alguma vez se produziu em Portugal.

Apesar de sair dos prelos numa época em que as línguas nacionais 
ganhavam cada vez mais adeptos, ao mesmo tempo que circulava 
a ideia de que uma segunda língua deveria ser ensinada/aprendida 
na língua natural do indivíduo, Manuel Álvares optou por redigir a 
sua gramática em latim, posição que vai ao encontro do que hoje os 
didactólogos defendem em relação ao ensino das línguas estrangeiras 
(cf. FernAndes, 2002: 328).

constituída por três livros a De institutione Grammatica libri tres 
apresenta-se da seguinte forma: 1º livro De Etymologia, 2º livro De 

_________________________
 prestígio da companhia andou pelos postos cimeiros da cultura como professor. e reitor do 

colégio das Artes e dos colégios da companhia de Lisboa, évora e coimbra» (costa apud 
FernAndes, 2002: 323). na verdade, homem de grande erudição foi um dos mais notáveis 
humanistas da Península Ibérica, de acordo com testemunho coevo, tendo a sua fama chegado 
além-fronteiras. com uma grande vontade de trabalhar e extremamente meticuloso no 
que fazia, elaborou um compêndio para uso próprio nas suas aulas de gramática latina, já 
que estava descontente com os que estavam em vigor na época. Foi depois convidado pelos 
responsáveis máximos dos jesuítas a elaborar uma gramática que se destinava a ser usada em 
todas as escolas da companhia, estávamos no ano de 1566. seis anos volvidos, saía dos prelos 
da tipografia régia, de João Barreira, em Lisboa, a gramática que viria a tornar-se numa das 
obras mais utilizadas em todos os tempos, De institutione libri tres que das mais de 530 edições 
espalhadas pelos quatro cantos do mundo, apenas algumas edições foram revistas pelo próprio 
autor. Foi ainda reitor da universidade em évora, local onde veio a falecer no ano de 1583.

121 recorde-se que esta gramática foi adotada por todas as instituições pedagógicas da companhia 
de Jesus em 1599, em cumprimento das diretrizes da Ratio Studiorum.

122 Amadeu torres considera que a gramática do madeirense é «uma das melhores, se não a 
melhor, gramáticas latinas até hoje escritas em Portugal, emula condigna das mais conceituadas 
gramáticas humanísticas estrangeiras» (torres, 1998: 100).
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Syntaxi e 3º livro De Prosódia. neste último, além da prosódia, trata 
também da métrica latina. note-se, além disso, que no prefácio desta 
obra, Manuel Álvares refere os autores que consultou para apoiar as 
suas teorias linguísticas123.

no livro primeiro, o autor expõe o que apelidamos de morfologia. 
Apresenta a natureza, os acidentes e a formação das palavras, mas o 
aspeto que mais sobressai é a análise meticulosa às diferentes partes 
da oração que, segundo Amadeu torres, evidencia uma influência 
de nebrija e de despautério124 (1480-1520). no entanto, na opinião 
deste linguista, Álvares chega mesmo a superar os seus mestres (cf. 
torres, 1998: 93). Além destas autoridades, simão cardoso aponta 
também os nomes de Aristarco, diomedes, Varrão e donato, cuja 
influência em Álvares se faz sentir também ao nível das partes da 
oração, visto que este gramático segue a tradição grega, que divide o 
discurso em oito partes (cf. cArdoso, 1998: 476-477).

cumpre assinalar também o facto de que devido ao seu destino 
eminentemente pedagógico, com todas as preocupações inerentes a 
este processo, tais como proporcionar aos alunos os conhecimentos 
indispensáveis para que possam ler, escrever e falar a língua latina, 
o compêndio do padre jesuíta procura através de um método fácil e 
relativamente sistemático responder a esta necessidade pedagógica, 
sendo, acima de tudo, uma gramática descritiva. Amadeu torres 
afirma tratar-se de um «modelo de gramática professoral em 
que apenas um docente bisonho não lograria discriminar entre o 
indispensável aos discentes e a totalidade recomendável ao mestre» 
(torres, 1998: 97), cuja sustentação se faz com o recurso ao uso 
dos autores clássicos mais conceituados. nesta sequência, Amadeu 
torres afirma que o padre madeirense se coloca mais no campo do 
usus do que da ratio, escorando a sua convicção em passagens da 
_________________________
123 Amadeu torres defende que, da análise pormenorizada ao prefácio da obra em questão, se 

verifica que o autor consultou um avultado número de especialistas em linguagem, entre 
antigos (destacando-se Prisciano) e humanistas. no entanto, o mesmo investigador adianta 
que, apesar de não nomear nebrija, o autor madeirense parece sofrido a influência do autor 
espanhol (cf. torres, 1998: 93-95).

124 estas influências fazem-se sentir, sobretudo, a nível dos paradigmas das declinações e das 
conjugações (cf. torres, 1998: 93-95).
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própria gramática alvaresiana125, acrescentando, no entanto, o facto 
de Álvares ser bastante moderado no recurso ao usus, não caindo no 
exagero de transformar a sua obra num mero conjunto de citações, o 
mesmo acontecendo em relação à ratio, que vê na gramática apenas 
um conjunto de regras gerais. o mesmo investigador conclui que se 
não fosse a tendência humanística deste gramático, que se inclina 
mais para um dos lados: a saber para o usus, poder-se-ia situá-lo 
inteligentemente entre estes dois pólos (cf. torres, 1998, 100). 
Além disso, na exposição das matérias recorre ao método dedutivo, 
apresentando a norma, à qual se seguem os exemplos que são 
selecionados dos autores mais conceituados.

Ainda que possamos admitir que na sua generalidade o 
compêndio de Manuel Álvares não ofereça inovações no que às teorias 
gramaticais dizem respeito, visto que se serviu quase exclusivamente 
das sistematizações levadas a cabo por outros especialistas quer antigos 
quer seus contemporâneos, que meticulosamente soube selecionar 
entre os melhores, temos de reconhecer que «los planteamientos 
lingüísticos del jesuita son tremendamente modernos» (núñez apud 
FernAndes, 2002: 339). com efeito, algumas das ideias linguísticas 
preconizadas pelo padre madeirense são muito atuais, de entre as quais 
se destaca, a título ilustrativo, o facto de considerar que só é possível 
existir oração, ainda que simples (justa ou intransitiva), quando 
há um verbo e um nome, mesmo que este esteja elidido. de facto, 
esta teoria «pode ter actualmente grandes defensores na semântica 
generativa, já que pressupõe a feitura de uma análise semântica da 
frase e não apenas sintáctica» (FernAndes, 2002: 336).
_________________________
125 «a) “não se esteja demasiado solícito em investigar as razões, porquanto mais do que a 

razão interessam a vontade e o uso dos melhores autores, vontade e uso preferíveis às leis de 
todos os gramáticos”; b) contentem-se os jovens com o conhecimento da sintaxe e deixem a 
substância e o acidente aos dialécticos”; c) e assim, na míngua de leis gramaticais seguras por 
parte dos peritos, observaremos e guardaremos diligentes o que espontânea e elegantemente 
nos disseram, a fim de o propormos à nossa imitação, sem necessidade do confronto com a 
estreiteza da norma gramatical”; d) resta ver, pois, se as partes da oração se coadunam entre si, 
tal como exige o modo correcto (recta ratio) de gramática”» (torres, 1998: 99-100).
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Para terminar, destaca-se ainda Francisco sánchez de las 
Brozas126 que na universidade de salamanca se dedicou com especial 
afinco às questões pedagógicas, destacando-se em especial pelo 
seu carácter inovador em relação à metodologia de ensino. Assim, 
perante a imposição da língua latina como língua de comunicação 
dentro do recinto escolar, o Brocense defendia o uso da língua vulgar, 
pois o mau uso da língua latina era a principal forma de a corromper 
(cf. FernAndes, 2002: 284). Paralelamente, apologizava que cada 
disciplina deveria delimitar, de uma forma clara e precisa, os diversos 
conteúdos de maneira a que a aprendizagem não fosse prejudicada 
com aspetos supérfluos e secundários, tornando o ensino, em geral, 
mais rápido e eficaz.

sánchez publicou, em 1587, em salamanca, a obra que o viria 
a imortalizar. trata-se da Minerva seu de causis linguae Latinae127, 
que, por sua vez, viria a influenciar os estudos linguísticos em todo 
o mundo, sobretudo a gramática da congregação de Port-royal que 
irá exercer uma influência em alguns gramáticos portugueses do 
século XVIII, uma vez que, mais do que uma gramática esta obra do 
gramático espanhol é uma reflexão sobre latinidade128.
_________________________
126 nascido em 1523, em Brozas, província de cácares, sánchez, de origem nobre, veio para 

Portugal com oito anos, ficando ao cuidado do que se julga ser seu tio rodrigo sánchez, que 
era capelão da rainha e prior de Óbidos, vivendo algum tempo na corte portuguesa, ao serviço, 
como pajem, da rainha catarina e do rei d. João III. em évora, estudou latim e humanidades. 
regressa a espanha em 1543 e instala-se em salamanca, doutorando-se em humanidades 
na universidade de Valadolid. Foi professor na universidade de salamanca, sofrendo 
dois processos, levantados pela Inquisição, devido ao facto de atacar quer os princípios da 
autoridade quer os fundamentos da filosofia escolástica. Morreu em Valadolid em 1600, com 
77 anos.

127 como anota sá Fernandes, esta é a 2ª edição da obra, publicada em salamanca, apesar de até 
há pouco tempo se julgar que esta seria a 1ª edição, por se desconhecer a verdadeira 1ª edição 
que data de 1562 – Minerva seu de Latinae causis et eleganti, cujo único exemplar se encontra 
na Biblioteca universitária de salamanca, que foi propriedade do autor, onde se visualizam 
muitas anotações do próprio autor que utilizou para a edição de 1587, esta publicada em León. 
Há também uma edição portuguesa desta obra, que é da responsabilidade de gaspar scioppio e 
Jácome Perizónio, impressa em Lisboa em 1760, patrocinada pelo ministro de d. José, Marquês 
de Pombal (cf. FernAndes, 2002: 297).

128 nesta obra, Francisco sánchez tratou de questões relacionadas com as partes da oração, nas 
quais retomou algumas regras já expostas na primeira edição, em 1562, e de questões que 
extrapolavam o campo gramatical, mas que eram essenciais para o conhecimento da latinidade.
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A semelhança dos títulos da obra de sánchez com a gramática de 
escalígero, sobretudo no que à palavra causis diz respeito não é mera 
coincidência, visto que o segundo foi mestre espiritual do primeiro. 
tal como escalígero, o Brocense entende que a língua é governada 
por princípios racionais que lhe estão subjacentes. esta conceção 
pressupõe que a língua seja encarada como uma organização lógica, 
sendo por isso suscetível de uma descrição rigorosa, devendo ser 
analisada de acordo com os princípios da razão, porque ela é em 
si mesma razão. Ao pretender aplicar estes princípios à língua 
latina129 a fim de proceder à sua sistematização lógica, o mestre de 
salamanca defendeu que a racionalidade inerente a esse sistema 
lógico correspondia à gramaticalidade da própria língua, que mais 
não era do que as suas formas. neste contexto, ao gramático cabia o 
estudo de cada uma dessas formas.

Por outro lado, o objetivo da gramática seria, na opinião do 
autor, a construção da oração, ou seja, a construção da sintaxe de 
uma língua, sendo de notar que a sintaxe não constituía uma parte da 
gramática, mas era o seu propósito130. deste modo, enquanto arte de 
falar corretamente, a gramática era uma ciência que apreendia pelo 
estudo. ensinar gramática era sinónimo de ensinar a unir as diferentes 
partes do discurso com o intuito de elaborar um discurso adequado, 
_________________________
 Portanto, nesta obra havia também explicações sobre a origem e a natureza da língua (Livro 

I, capítulos 1 e 2), sobre o ensino da língua latina (na dedicatória; no livro I, no capítulo 1; 
no livro IV), além de estarem republicados alguns paradoxos (livro III, capítulo 4 e livro IV) 
e respostas a algumas objeções feitas ao próprio autor aquando dos processos inquisitoriais 
(livro IV).

129 A obra gramatical em questão objetivava, através de um método rigoroso e eficaz, chegar ao 
conhecimento das regras da língua latina, que eram sustentadas, em primeiro lugar, na razão 
e depois na autoridade dos clássicos latinos, como cícero, tito Lívio, Horácio, Virgílio, entre 
outros. A este propósito, cumpre salientar que Francisco sánchez defendia que não iria trazer 
nada de novo, no que à língua latina dizia respeito, pretendia tão só devolver ao latim o seu 
antigo estado, a pura latinitas, que tinha sido corrompido ao longo dos tempos pela maior 
parte dos gramáticos, sentindo-se, desta forma, herdeiro de nebrija que tinha os mesmos 
propósitos. Assim, segundo sánchez «el objectivo total de la Minerva es éste: mostrar que las 
reglas gramaticales son racionales y fáciles» (sÁncHeZ, 1995: 37).

130 Perante este facto, sánchez critica todos aqueles que dividem a gramática em ortografia, 
prosódia, etimologia e sintaxe, defendendo que esta última é a própria finalidade da gramática, 
por essa razão não pode ser considerada como uma parte da gramática (cf. sÁncHeZ, 1995: 
47).
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estabelecendo a oração como unidade de análise gramatical131. em 
consequência, o gramático passava de uma análise meramente 
morfológica para uma análise de base sintática (cf. cArdoso, 1986: 
22).

Apesar disso, Francisco sánchez defende que a ratio não deve 
sobrepor-se ao usus, uma vez que, sendo este a manifestação da 
natureza, cabe ao gramático descrever esse uso real, de acordo 
com uma razão organizadora que encara a sintaxe de uma língua 
como a expressão da razão (cf. cArdoso, 1986: 21), estabelecendo 
um paralelo entre o usus e a ratio. deste modo, na sistematização 
observável da língua, empreendida por sánchez, o usus e a ratio não 
se confundiam.

Quanto à composição das partes da oração132, verifica-se que no 
livro I, nos capítulos 5 a 11 e no capítulo 15, o autor aborda o nome. 
nos capítulos 12 a 14, dedica-se ao verbo. nos capítulos 16, 17 e 18 são 
abordadas as partículas, dedicando a cada uma delas um capítulo: 
preposição, advérbio, e conjunção. no livro II, com 13 capítulos, o 
mestre de salamanca tratou da construção, de concordância e de 
regência, dos nomes, e, no livro III, com 14 capítulos, da construção 
dos verbos e das partículas. Por fim, no livro IV, com apenas um 
capítulo, o autor tratou das figuras de construção133.

ora, como já aludimos, o autor salmantino entendia que a 
gramática era a arte de falar com correção que visava a construção 
congruente da oração. neste contexto, canalizava a sua atenção para 
a análise das partes que compunham a oração e para o modo como 
essas partes se relacionavam entre si. sánchez dividiu as partes do 
_________________________
131 Ao longo dos três primeiros livros da Minerva, o autor de salamanca tem presente uma 

constante preocupação em delimitar o campo gramatical, defendendo, ao longo do texto, que a 
gramática deveria ser a disciplina que analisava as partes da oração e a forma como estas partes 
se relacionavam entre si.

132 observe-se que Francisco sánchez se afasta da tradição latina quando considera apenas três 
classes de palavras na gramática: nome, verbo e partículas, aproximando-se, desta forma, «da 
divisão dos estóicos, de Aristóteles (…), santo Agostinho e Plutarco, bem como das gramáticas 
hebraica e árabe» (FernAndes, 2002: 299).

133 «Las figuras de construcción consisten en anomalía o desigualdad de las partes; esta anomalía 
se produce por defecto, [elipsis y zeugma,] por exceso [,pleonasmo,] por discordancia [,silepsis,] 
o por cambio de orden [,hipérbaton,]» (sÁncHeZ, 1995: 439).
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discurso em três categorias: nome, verbo e partículas134, sendo de 
notar, porém, que o autor reconheceu as outras classificações de 
dionísio da trácia135, excetuando a interjeição136. embora o Brocense 
não admita a interjeição como uma parte do discurso, Fernandes 
considera que sánchez, por vezes, parece estar a refletir com base 
nas categorias propostas pelo autor grego, visto que integra algumas 
interjeições na sua classificação, sobretudo nos advérbios. no entanto, 
o autor salmantino chama a atenção para o facto de o gramático 
não necessitar de reconhecer as subcategorias dos advérbios e das 
conjunções, já que a sua principal função é tão só analisar as suas 
características morfológicas (cf. FernAndes, 2002: 302).

As definições que Francisco sánchez apresenta de nome137, 
verbo138 e partículas139 revelam que a análise gramatical se apoiava 
_________________________
134 esta opção era fundamentada pelas seguintes razões: em primeiro lugar respeitava a divisão 

que muitos filósofos tinham feito, apoiando-se em critérios lógicos «pois o nome compreendia 
as entidades de tipo estático, o verbo, as de tipo dinâmico, e as partículas (preposição, advérbio 
e conjunção), os laços de união entre as proposições» (FernAndes, 2002: 299). em segundo 
lugar, esta divisão era reconhecida em diversas línguas, sobretudo em hebraico e em árabe. 
Para terminar, em terceiro lugar, estas três partes diferenciavam-se pela espécie, estabelecendo 
o nome, o caso, o género, a pessoa e o tempo como as cinco espécies gramaticais, sendo de 
notar que da combinação diferente destas espécies resultavam o nome e o verbo, já que as 
partículas não apresentavam nenhuma espécie.

135 Assim, defende que o particípio «es un nombre, pero tiene del verbo la marca de tiempo y el 
tipo de construcción» (sÁncHeZ, 1995: 49).

136 Apesar de os gregos reconhecerem a interjeição como fazendo parte da classe dos advérbios, o 
autor salmantino não é da mesma opinião, visto que entende que a interjeição é um conjunto de 
sons inarticulados e naturais. deste modo, não pode fazer parte das classes de palavras, visto 
que estas existem por convenção, na senda de Aristóteles. Por esta razão, o autor espanhol, 
aproxima-se da teoria da arbitrariedade do signo linguístico proposta por saussure, ainda que 
relativamente à interjeição, o autor suíço só a considere parcialmente natural. na verdade, 
saussure admite que a interjeição, tal como a onomatopeia, tem uma certa motivação interna. 
Apesar disso, a convencionalidade deve estar sempre presente, visto que esta é distinta nas 
diferentes línguas (cf. FernAndes, 2002: 303-304).

137 no capítulo 5º do livro I, sánchez entende que «nombre es: “Palabra que tiene número casual 
com género”. esta definición es auténtica y perfecta: efectivamente, la palabra o dicción o parte 
de la oración es el género; el caso es una diferencia de especie» (sÁncHeZ, 1995: 61).

138 no capítulo XII do livro I, o autor renascentista apresenta, através de critérios morfológicos 
e semânticos, a definição de verbo: «Verbo es la palabra que tiene número, persona y tempo. 
esta definiciónes auténtica y perfecta, mientras que las demás de los gramáticos son absurdas» 
(sÁncHeZ, 1995: 85). Acrescenta, ainda, que «o verbo é constituído por acento, figura, 
espécie, número, pessoa, tempo e conjugação», «mas exclui os modos» (FernAndes, 2002: 
300).

139  das partículas fazem parte a preposição, o advérbio e a conjunção, mas a preposição é a mais 
importante porque rege os casos.
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em critérios autónomos para analisar a língua, não estando, por 
esta razão, subordinada à abordagem lógica. A tarefa do gramático 
limitava-se à análise das declinações e das combinações das partes da 
oração – análise morfossintática, ao filósofo cabia a função de analisar 
a significação e o sentido das partes da oração – análise semântica (cf. 
FernAndes, 2002: 302).

no que diz respeito à análise morfossintática, destacam-se as 
observações do autor relativamente ao género, ao número e ao caso dos 
nomes, que constituem, de acordo com a opinião de Fernandes, uma 
sistematização quase definitiva destes conceitos (cf. FernAndes, 
2002: 304). Quanto ao nome, cumpre salientar que, dos seis géneros 
reconhecidos por donato e Prisciano, ou seja, do «masculinum, 
femininum, neutrum, commune, omne et promiscuum», que, por 
sua vez, foram adotados pelos modistas, sánchez apenas reconhece 
o masculino e o feminino, que identificou em conotação com o 
sexo, isto é, se masculino é macho, se feminino é fêmea. Admite, 
ainda, o género neutro, mas advoga que este não pode constituir um 
verdadeiro género gramatical, na medida em que ele corresponde à 
ausência de sexo, constituindo a negação do género masculino e do 
género feminino. no número, enquanto espécie gramatical do nome, 
admite apenas o singular e o plural, afirmando que não há meio 
termo entre eles, ou seja, o dual, cuja exceção recai apenas sobre dois 
vocábulos (ambo e duo), mas que é justificada pela simples razão de 
estas palavras acompanharem os verbos no plural (cf. FernAndes, 
2002: 305).

relativamente ao caso dos nomes, que identificou como primeiro, 
segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, sánchez admite que ele 
constitui a diferença específica do nome, uma vez que define a sua 
função na oração. este gramático, seguindo escalígero, entende que 
o caso constitui uma categoria que pode ser analisada em dois pontos 
de vista distintos: o material, em que se consideram apenas as flexões, 
isto é, as variações das terminações das palavras de uma origem 
comum; e o funcional, em que se levam em conta as funções que 
os nomes desempenham na oração. Assim, partindo do pressuposto 
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que o aspeto material do caso é insuficiente para distinguir as classes 
dos nomes da classe dos verbos, uma vez que os dois variam as suas 
terminações, recorre à análise funcional140 (cf. FernAndes, 2002: 
305-306).

Imbuído no espírito humanista, o autor de salamanca termina 
a sua obra defendendo o ensino/aprendizagem do latim através da 
língua vulgar. esta opinião é sustentada pelo facto de o autor considerar 
serem muito poucos os indivíduos que falavam corretamente a língua 
de cícero141. 

saliente-se, por fim, que as contribuições mais importantes do 
autor salmantino para os estudos gramaticais se prendem com o 
facto de, ao pretender sistematizar a língua latina, ter estabelecido 
não só uma metalíngua própria para a gramática, como também 
ter libertado a própria gramática do sistema latino, desenvolvendo 
um conjunto de esquemas que permitem sistematizar uma língua 
qualquer. este aspeto foi duplamente importante; por um lado, 
lançou as bases para o estabelecimento de uma gramática geral e, 
por outro, deu um contributo importante para que a gramática das 
línguas vulgares se pudesse desenvolver (cf. cArdoso, 1986: 23).
_________________________
140  Francisco sánchez defendeu a existência de 6 casos: o primeiro era o nominativo (reto), dizia 

respeito ao nome. A partir deste caso flexionavam-se todos os outros casos (oblíquos), não 
sendo regido por nenhuma parte da oração. o segundo caso – genitivo, estabelecia uma relação 
de posse, tinha como característica principal o facto de nunca ser regido pelo verbo e se às 
vezes, esta situação acontecia, devia-se à elipse do nome. o terceiro caso era o dativo, que 
marcava a relação de finalidade, constituía o caso da aquisição e, por incidir sobre a oração 
já pronta, não podia ser regido por nenhuma classe, nem podia ser agente ou paciente, sendo 
de notar que uma mesma oração podia ter mais de um dativo. o quarto caso dizia respeito 
ao acusativo, que era sempre regido por uma preposição, salvo quando fosse suppositum de 
um verbo finito ou appositum de um verbo transitivo. Por outro lado, um verbo não podia 
reger dois acusativos em simultâneo. o quinto caso correspondia ao vocativo, significando 
um chamamento ao ouvinte para uma oração já pronta, por esta razão este caso nunca podia 
ser pessoa, marca exclusiva dos verbos. o sexto e último caso – ablativo indicava as relações 
de comparação, de causa eficiente e de instrumento, sendo o caso em que a preposição regia 
o nome. Para além disso, era também o caso, apelidado pelo próprio autor, da preposição, 
estando, deste modo, dependente da preposição empregada. Por outro lado, todas as vezes que 
um ablativo aparecia na oração sem preposição, era sinal que este tinha sido omisso pela elipse. 

141 devemos ter presente que um dos aspetos fundamentais do humanismo renascentista se 
prende com o interesse pela cultura clássica latina. Assim, sánchez, à semelhança muito outros 
autores, pretendeu restituir ao latim a sua pureza inicial.
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como já se referiu, a europa renascentista142, além de revitalizar as 
línguas clássicas, ampliou, também, o interesse pelas línguas nacionais 
que se vinha desenhando desde o século X. A nível da gramática, 
assiste-se a uma mudança fundamental, uma vez que se passa de 
uma disciplina inserida no trivium, ligada à retórica e subsidiária da 
lógica e da dialética, que caracterizou a época medieval, em que os 
estudos gramaticais se cingiram à língua latina, para uma disciplina 
que já faz parte dos estudos menores, cujos estudos linguísticos se 
debruçam sobre as línguas vulgares (cf. Buesco, 1978, 14).

convictos de que uma língua corretamente sistematizada, 
como o grego e o latim, seria não só um excelente meio de expansão 
nacional, como também uma forma de unificar um determinado 
povo, os gramáticos renascentistas do século XVI canalizaram a sua 
atenção para a codificação das línguas vulgares. ora, trabalhando com 
meios escassos devido à falta de modelos predecessores em línguas 
vulgares, os gramáticos veem-se confrontados com a necessidade de 
tomar as gramáticas gregas e, sobretudo, latinas como os exemplos 
paradigmáticos a seguir. «chaque vernaculaire est donc étudié sur 
_________________________
142  Luce giard chama atenção para o facto de a europa renascentista atribuir uma importância 

fundamental às línguas. Assim, reitera que «son désir de savoir paraît sans limites, elle s’instruit 
des langues sacrées (latin, grec, hébreu) qui ont façonné son passe, dont elle a hérité ses textes 
de référence ; elle étudie les vernaculaires qui rythment la vie commune, elle s’enquiert 
des mystérieux idiomes d’au-delà des mers dont les récits de voyage lui apportent les échos 
vénus d’Amérique, d’Afrique et d’Asie [.] (…) en même temps, deux éléments se conjuguent 
pour changer les conditions de production, d’accumulation et de circulation du savoir. un 
mouvement de retour aux sources antiques [et l’autre] avec l’invention de l’imprimerie et 
sa diffusion après 1450. désormais le travail intellectuel dispose de moyens sans commune 
mesure avec la situation antérieure» (gIArd, 1992: 206-207). ora, este último aspeto tem 
uma dupla importância que se prende com a ideia renascentista de que o saber era um bem 
precioso. Assim, se, por um lado, se verifica um aumento do número de leitores, sobretudo, 
devido à ascensão dos novos grupos sociais, por outro, começam as preocupações com a língua 
de expressão que deve transmitir esses conhecimentos. é neste contexto que começam a surgir 
muitos autores que defendem o uso das línguas vernáculas, em detrimento do latim, dado 
que entendiam que o vernáculo poderia ser tão expressivo como o latim, sendo de notar que, 
não raro, a defesa do vulgar era acompanhado com críticas acérrimas à língua latina. Foi esta 
a posição defendida por dante (1265-1321), na sua obra De vulgari eloquentia. Além disso, 
atribui-se a este autor, a Petrarca (1304-1374) e Bocacio (1313-1375), os três primeiros autores 
italianos, a defesa do uso literário da língua vernácula, período a partir do qual começam a 
proliferar as gramáticas sobre as línguas vulgares, que tentam responder as suas especificidades, 
embora as suas correspondentes em latim merecessem a preferência de muitos autores. 
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fon comparatif, implicitement ou explicitement» (gIArd, 1992: 
220), levando, consequentemente, ao desenvolvimento do estudo 
alicerçado no comparativismo linguístico143.

Inevitavelmente, um pouco por toda a europa144, aparecem autores 
que desejam codificar as línguas, sendo encorajados pelos próprios 
governantes, já que, devido às influências grega e latina, a opinião 
generalizada se centra na ideia de que uma língua convenientemente 
sistematizada tinha uma vantagem considerável face aos povos 
vizinhos. este facto explica os sentimentos imperialistas que estão 
presentes nas obras gramaticais desta época.

Foi, precisamente, a partilha deste ideário comum aos 
renascentista, aliado ao facto de os autores considerarem que as 
línguas vulgares «podían ser tan dignas como la latina y tan capaces 
de expresar, como ella, los más sutiles pensamientos» (QuILIs, 1999: 
125) que levaram o latinista António de nebrija a sistematizar o 
castelhano, do qual resultou a Arte de la lengua castellana, saindo 
dos prelos em 1492, tornando-o pioneiro dos estudos gramaticais em 
espanha145.
_________________________
143 recorde-se, a este propósito, que o comparativismo linguístico entre o latim e as línguas 

vulgares suscitou o estudo linguístico sobre a origem e a genealogia das línguas.
144 sylvain Auroux apresenta uma classificação genética das primeiras gramáticas vernaculares 

da europa moderna. do conjunto das gramáticas que se debruçam dobre as línguas indo-
europeias, destacam-se as gramáticas que dizem respeito às línguas novilatinas, excluindo 
quaisquer outros trabalhos linguísticos, como dicionários e tratados de ortografia, cujas datas 
de publicação são anteriores a estas obras gramaticais. Assim, daquelas que nos são mais 
próximas verificamos que o francês é a primeira língua a ver uma gramática, no ano de 1409, 
através de J. Barton, Donait françois; depois a língua italiana com L. B. Alberti, (1437-1441), 
Regole della língua fiorentina, (que consta em 1495 na biblioteca dos Médicis); seguindo-se 
em 1492 o espanhol e o português em 1536 (cf. AurouX, 1992a: 14). Porém, Antonio Quilis 
afirma que a gramática castelhana de nebrija foi a primeira gramática de uma língua romance, 
composta de acordo com os princípios humanistas, adiantando-se «treinta y siete años a la 
primera gramática italiana de trissino (1529), cuarenta y cuatro años a la Grammatica da 
Linguagem portuguesa, de Fernando oliveira (1536), cincuenta y ocho a la primera gramática 
francesa de Louis Meigret (1550), ochenta y uno a la alemana de Albert oelinger (1573), y 
noventa y quatro a la inglesa de William Bullokar (1586)» (QuILIs, 1999: 132, n16), «ainda 
que tenha aparecido uma gramática italiana manuscrita de Leon Battista Alberti (1406-1472) 
datada de 1465 intitulada La prima grammatica della lingua volgare: la grammaticheta Vaticana 
Cod. Reg. Lat. 1370» (FernAndes, 2002: 203-204).

145 ramón sarmiento não está totalmente de acordo com o facto de se atribuir a nebrija o 
pioneirismo dos estudos gramaticais em espanha. esta atitude, segundo sarmiento, revela
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_________________________
 ignorância e desconhecimento dos textos anteriores ao renascimento, do século XVI. 

com efeito, para este estudioso a tradição gramatical remonta a séneca, a Quintiliano 
e, posteriormente, a Isidoro de sevilha (recorde-se que estes autores são oriundos do atual 
território espanhol), passando também por outros autores como raimundo de sauvetat e o 
próprio rei Afonso X (cf. sArMIento, 1992: 329). no entanto, posteriormente, o mesmo 
estudioso defende que a «valorisation de la langue vulgaire passe par la constitution d’un corps 
de textes canoniques et d’un ensemble d’instruments (grammaires, lexiques et dictionnaires) 
susceptibles de fixer l’usage et de definir la norme littéraire. de ce point de vue Antonio de 
nebrija est incontestablement l’origine de la tradition grammaticale proprement espagnole» 
(sArMIento, 1992: 333). Por outro lado, também sylvain Auroux aceita o facto de ser 
António nebrija o precursor dos referidos estudos, quando restringe a análise às obras de teor 
estritamente gramatical (gramáticas) (cf. AurouX, 1992a: 54). deste modo, nebrija é não 
só o autor da primeira gramática espanhola, como é, também, o responsável por uma análise 
linguística de grande qualidade (cf. sArMIento, 1992: 333).

146 estas finalidades comprovam por si só a intenção didática que presidiu à elaboração desta 
gramática, indo ao encontro dos objetivos pedagógicos que estiveram na origem da gramática 
latina do mesmo autor.

A gramática de nebrija apresenta-se em 5 livros, para além do 
prólogo. o primeiro livro, com 10 capítulos, aborda a ortografia e 
a prosódia castelhana, merecendo especial destaque o facto de o 
autor apresentar a definição e a divisão de gramática. o segundo 
livro, também com 10 capítulos, trata da sílaba, da acentuação e da 
métrica. o livro três (com 17 capítulos) e quatro (com 7 capítulos) 
compreendem a morfologia, sendo de notar que o livro quarto tem 
uma parte com uma síntese das figuras da retórica. o último livro 
é dedicado a todos aqueles que pretendessem estudar o castelhano 
como uma língua estrangeira, contendo um resumo dessa língua. 
Além disso, no prólogo deste mesmo livro, o autor espanhol estabelece 
os três grupos a quem dirige a gramática: «1. [p]ara los estudiantes 
nativos», «2. [p]ara los estudiantes que desde el conocimiento de la 
lengua castellana quieren alcanzar el de la latina» e «3. [p]ara los 
estudiantes extranjeros» (esPArZA e sArMIento, 1992: 64), pelo 
que o autor nunca perdeu de vista estas finalidades146 (cf. ALMeIdA, 
2001: 93) quando explanou os diferentes conteúdos.

servindo-se da ordem natural da gramática cujo método se 
caracteriza pela exposição ascendente, que começa o estudo pelas 
unidades mais pequenas até às maiores (cf. torres, 1995: 121), o 
autor inicia o estudo pela letra, passa, em seguida, para a sílaba, em 
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terceiro lugar ocupa-se da dicção e termina com a sintaxe. segundo 
nebrija, esta abordagem era a mais adequada para a aprendizagem 
de uma língua materna, portanto destinada aos dois últimos grupos 
supracitados. no que ao primeiro grupo de alunos referido dizia 
respeito, saliente-se o facto de nebrija utilizar o método da ordem da 
doutrina. este método consistia no estabelecimento de paradigmas, 
sobretudo dos nomes e dos verbos147, a partir de um conhecimento 
breve e confuso das letras, das sílabas e das partes da oração. Assim, 
tendo presente que o método da ordem da doutrina valorizava a análise 
das partes da oração, mormente o nome e o verbo, nebrija afirmava 
que os alunos deveriam tratar em primeiro lugar a declinação destas 
duas classes de palavras.

saliente-se, ainda, o facto de nebrija recorrer ao mesmo modelo 
que utilizou quando redigiu as Introductiones Latinae para elaborar 
a gramática do vulgar, no entanto, esta não se limitou a ser uma mera 
tradução daquela, visto que, quer a nível estrutural quer a nível da 
sua conceção quer ainda a nível de conteúdo, a Arte de la lengua 
castellana foi pensada em língua vulgar (cf. torres, 1995: 246). 
Apesar disso, nebrija deu conta e apresentou as semelhanças entre 
a sua língua materna e o latim, mostrando também que não havia 
nenhuma dependência da primeira em relação à segunda. 

Por outro lado, o autor espanhol divide a obra latina em duas 
partes: a doutrinal ou metódica (teórica148), que diz respeito aos 
preceitos da gramática e a histórica ou declarativa, onde apresenta 
os modelos que podem ser imitados, extraindo-lhes os usos que 
servem de sustentação à gramática metódica. esta última englobava 
a ortografia, a prosódia, a etimologia e a sintaxe.

digno de realce, entretanto, é o facto de o autor considerar 10 
partes da oração, ao contrário das 8 apresentadas para o latim, na sua 
gramática latina. consequentemente, apresenta o nome, o pronome, 
o artigo, o verbo, o particípio, o gerúndio, o nome participial infinito, 
a preposição, o advérbio e a conjunção, «rep[ondo] a interjeição no 
_________________________
147 considerava irregulares os nomes e verbos que não seguiam os modelos.
148 nebrija assenta a base teórica da sua gramática em autores como Prisciano, donato e 

Quintiliano.
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quadro dos advérbios e justific[ando] eruditamente porque se afastara 
da tradição latina» (AssunÇÃo, 1997c: 68). com efeito, nebrija 
adianta que «los griegos común mente distinguen ocho partes de la 
oratión: nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, 
adverbio, conjunción. Los latinos no tienen artículo, mas distinguen 
la interjeción del adverbio, i assi, hazen otras ocho partes de la 
oración: nombre, pronombre, verbo, particípio, preposición, adverbio, 
conjunción, interjeción. nos otros, con los griegos, no distinguiremos 
la interjeción del adverbio, i añadiremos con el artículo el gerundio, 
el cual no tienen los griegos, i el nombre participal infinito, el cual no 
tienen los griegos ni latinos» (neBrIJA, 1989, 175).

neste contexto, define nome como «una de las diez partes de la 
oración, que se declina por casos, sin tiempos, τ significa cuerpo o 
cosa», dizendo que tem seis acidentes «calidad, especie, figura, género, 
numero, declinación por casos» (neBrIJA, 1989: 176). o verbo «es 
una de las diez partes de la oración, el cual se declina por modos 
τ tiempos, sin casos», apontando-lhe oito acidentes «especie, figura, 
género, modo, tiempo, número, persona, conjugación» (neBrIJA, 
1989: 196), e o participio «es una de las diez partes de la oración, que 
significa hazer τ padecer en tiempo como verbo, τ tiene casos como 
nombre», reiterando que tem seis acidentes «tiempo, significación, 
género, número, figura, caso con declinación» (neBrIJA, 1989: 203).

2. As gramáticas de Língua Portuguesa nos séculos XVI e XVII

no caso de Portugal, como já foi referido anteriormente, o 
interesse pela língua portuguesa remonta ao reinado de d. dinis, 
demonstrando que no nosso país, à semelhança do que ocorria nos 
restantes países europeus, havia uma aspiração nacional que pretendia 
codificar a nossa realidade gramatical, sobretudo devido ao facto de 
este ideário renascentista estar intimamente ligado à noção de que a 
identidade e o prestígio nacionais passavam pela sistematização da 
própria língua, como já o tinham feito gregos e latinos. neste sentido 
trabalharam os gramáticos dos países europeus que pretenderam 
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fixar o uso, tendo por isso atenções redobradas com a fonética, a 
fonologia e a ortografia.

Portugal vê o primeiro resultado desta aspiração em 1536, ano 
em que sai dos prelos a primeira sistematização da língua, Gramática 
da Linguagem Portuguesa, de Fernão de oliveira149 que, cumprindo 
um duplo objetivo, o de regular o uso do português e proporcionar 
a aprendizagem da língua portuguesa, pela mesma língua150, parece 
combater dois perigos iminentes que caracterizavam a época a nível 
linguístico: por um lado, o facto de a língua e a literatura castelhanas 
ocuparem a primazia dos géneros de entretenimento, e, por outro, 
devido ao facto de o latim se tentar impor como língua nos meios mais 
cultos da nossa sociedade (cf. sAntos, 2005: 80). A este propósito é 
pertinente a intervenção de Leite de Vasconcelos que argumenta que 
este período da história da filologia portuguesa se caracteriza pela 
preocupação em encontrar semelhanças entre o português e o latim, 
valorizando e preservando, apesar disso, a superioridade da língua 
nacional, perante as outras línguas, sobretudo a castelhana, que era 
uma concorrente muito poderosa (cf. VAsconceLos, 1929: 865).

A gramática de oliveira é uma gramática «descritiva, não 
_________________________
149 Fernão de oliveira, filho de Heitor de oliveira, terá nascido em Aveiro por volta do ano de 

1507. em 1520 entra como noviço nos dominicanos, em évora, onde foi discípulo de André de 
resende. Aí permaneceu 12 anos, que lhe proporcionaram uma vida cultural muito intensa, 
já que esta cidade rivalizava a este nível, na época, com a capital. em 1532 deixa a cidade de 
évora e parte para espanha, regressando ao nosso país em 1535, dedicando-se a ensinar jovens 
fidalgos, dos quais destacamos os filhos de João de Barros (1496? – 1570?). Por volta dos anos 
1540/41, interrompe a lecionação e parte para Itália, julga-se que incumbido de uma missão 
régia junto da santa sé sobre assuntos relacionados com os cristãos novos, mas acaba por ser 
feito prisioneiro. retorna em 1543 e, após 2 anos de penúria, junta-se a uma armada francesa, 
mas foi feito prisioneiro, de novo, desta feita pelos ingleses. este facto permitiu-lhe o contacto 
com a corte de Henrique VIII e eduardo VII, mas, é, também, devido a estas relações que cai 
nas malhas da Inquisição. em 1552, já em liberdade, participa, como capelão real, na expedição 
organizada por d. João III em auxílio do rei do Valez, no norte de África. é feito prisioneiro 
pela terceira vez, regressando a Lisboa um ano depois. no ano de 1554 é nomeado por d. João 
III revisor tipográfico na universidade de coimbra, ensinando também retórica. de 1555 a 
1557 passa novamente pelas malhas da Inquisição. terá morrido na década de 1580-90, não 
sendo possível adiantar uma data nem um local certos do seu falecimento.

150 neste contexto, a gramática tem como finalidade não só fixar a norma do uso que, para o 
autor, é de natureza fonética, mas também ser didática, pois o seu objetivo é proporcionar a 
aprendizagem da língua, que se pode estender a populações estrangeiras.
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normativa; o seu objetivo é simplesmente registar o costume, o uso, 
e não impor-lhes regras» (coserIu, 2000: 58). A gramática tem, 
também, o objetivo de descrever a língua padrão, que é a língua 
daqueles que a falam melhor (cf. coserIeu, 2000: 58), tendo, por 
isso, como finalidade «ensinar a falar milhor, ainda que não de novo: 
ensina aos que não sabiam e aos que sabiam ajuda» (oLIVeIrA; 2000: 
138), propondo-a «como modelo de aprendizagem e de estudo contra 
o predomínio da [língua] latina e castelhana» (torres e Assunção 
apud oLIVeIrA 2000: 26), com as quais compara constantemente, 
constituindo, segundo sá nogueira, a primeira gramática que se 
publicou em português, sobre a língua portuguesa e por um autor 
português em Portugal (cf. nogueira, apud oLIVeIrA, 2000: 15-16).

esta obra, não obstante os seus 50 breves capítulos, ou mais 
precisamente, 50 parágrafos, oferece, segundo eugénio coseriu, 
considerações de grande pertinência não só nos domínios da fonética, 
da lexicologia e da morfologia, como também a nível da linguística 
geral (cf. coserIu; 2000: 30). Além dos 5 primeiros capítulos 
que são dedicados aos aspetos introdutórios, a gramática contém 
ainda vinte e quatro que são dedicados à fonética e à ortografia (VI 
- XXIX); treze que abordam a lexicologia (XXX - XLII); seis que 
tratam da morfologia151 (XLIII - XLVIII) e só um é dedicado à sintaxe 
(XLIX)152. no último capítulo, o autor reflete sobre a sua própria 
gramática, chamando a atenção para o facto de ter trabalhado sem 
predecessores, mas se alguma coisa houver de errado deve proceder-
se à sua correção, desde que seja convenientemente justificada. 

de entre os assuntos que estão expostos nos capítulos iniciais 
(I a V respetivamente), além da defesa do território, da cultura e da 
língua nacional face à vizinha espanha, merecem realce as noções 
que o autor apresenta de linguagem e de gramática, sendo esta última 
considerada como a «arte que ensina a bem ler e falar» (oLIVeIrA, 
_________________________
151 no entanto, o tratamento que dedica às oito partes do discurso é pouco sistemático, embora dê 

algum realce ao artigo, ao nome e ao verbo.
152 o facto de o gramático dedicar apenas um capítulo à sintaxe pode ter a ver com a sua intenção 

de publicar uma obra específica sobre este assunto, como o próprio autor defende no referido 
capítulo XLIX (cf. oLIVeIrA, 2000: 153).
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2000: 87). ora, se tivermos em conta a primazia atribuída durante 
séculos à escrita, podemos verificar que Fernão de oliveira estabeleceu 
uma certa rutura com a velha tradição linguística que entendia que a 
gramática era a arte de bem escrever, estabelecendo um dado novo ao 
valorizar a componente oral (cf. FernAndes, 2002: 237).

os capítulos VI a XXIX, com já foi referido, são dedicados à 
fonética da língua portuguesa. nestes capítulos o autor «apresenta 
a definição de “letra” e classificação dos sons do português, a 
ortografia, a especificidade da fonética portuguesa em oposição à 
latina, a classificação das vogais e consoantes, os ditongos e a prosódia 
portuguesa» (cf. FernAndes, 2002: 238).

nos capítulos XXX a XLIII, dedicados à lexicologia e à morfologia, 
o gramático de Aveiro expõe «um esboço de lexicologia e, neste esboço, 
uma teoria da composição das palavras que constituem o primeiro – 
e em certo sentido o único – esboço desse tipo e a primeira teoria da 
composição das palavras que conhecemos na história da linguística 
românica» (coserIu, 2000: 45). 

As «dições» ou palavras do português são divididas em 
categorias. de acordo com o ponto de vista que se quer adotar, as 
palavras podem ser:

1. nossas (primitivas) – alheias (estrangeirismos adaptados) – 
comuns (palavras usadas em várias línguas);

2. apartadas (simples) – juntas (compostas);
3. velhas (arcaísmos) – novas (neologismos) – usadas (correntes);
4. próprias (não metafóricas) – mudadas (metafóricas);
5. primeiras (primárias ou primitivas) – tiradas (derivadas) (cf. 

coserIu, 2000: 45-46).
o primeiro critério etimológico e comparativo é aplicado por 

Fernão de oliveira numa perspetiva sincrónica, visto que parte da 
observação da língua na época em que viveu (cf. coserIu, 2000: 
46), entendendo que «[a]s nossas dições são aquellas que nasceram 
antre nós ou são já tão antigas que não sabemos se vieram de fora. 
(…) As dições alheas são aquellas que doutras trazemos à nossa por 
alghũa necessidade (…). dições comuns chamamos aquellas que em 
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muitas linguas servem igualmente; e o tempo em que se mudaram 
d’hũa lingua para outra fica tão longe de nós, que não podemos 
facilmente saber de qual para qual língua se mudaram» (oLIVeIrA, 
2000: 119-123)153 . 

é, no entanto, o segundo critério adiantado por oliveira que 
faz dele o precursor da teoria de composição e de derivação lexical, 
constituindo, como já foi referido, o primeiro esboço desta teoria na 
história da linguística românica e que, por essa razão, assume, no 
contexto dos cinco critérios apresentados, uma importância relevante. 
com efeito, o critério em causa contrapõe as dições apartadas (simples) 
às dições juntas (compostas), que são abordadas nos capítulos XXXIV 
e XXXXV respetivamente, em que o autor pretende, acima de tudo, 
encontrar um critério que explique a delimitação dos compostos (cf. 
coserIu, 2000: 47)154. 

no que diz respeito às dições apartadas, o autor considera que são 
aquelas «a que os latinos chamam simprezes ou singelas são aquellas 
cujas partes não podem ser dições inteiras, mas dividem-se somente 
em síllabas e letras[155]; ou também não se podem dividir quando 
não tem mais que hũa só letra[156]» (oLIVeIrA, 2000: 124). no 
entanto, oliveira chama a atenção para casos como amaríamos, cuja 
_________________________
153 Fernão de oliveira reconhece que o português, além de ter palavras comuns com o latim, o 

grego e o castelhano, tem também palavras «doutras nações nossas vezinhas (…) e doutras 
gentes mais apartadas de nós.» (oLIVeIrA, 2000: 123). no entanto, tendo em conta que sempre 
existiram empréstimos linguísticos, de acordo com este gramático, não é possível estabelecer 
com exatidão a origem da maior parte das palavras comuns, visto que a sua origem se perdeu 
ao longo do tempo. 

154 neste contexto, devemos ter presente as considerações tecidas pelo investigador sá Fernandes 
que afirma que, apesar de oliveira confundir palavras compostas e palavras derivadas, 
tendo presente, é claro, os conceitos de composição e derivação adiantados pela linguística 
atual, as considerações levadas a cabo pelo gramático quinhentista, relativamente ao facto 
de classificar as palavras derivadas como dições juntas (compostas), são muito interessantes, 
uma vez que está, intuitivamente, a fazer uma sistematização dos morfemas derivacionais (cf. 
FernAndes, 2002: 247-248), isto é, dos morfemas presos, que não têm autonomia vocabular, 
e nunca se encontram isolados, ao contrário dos morfemas livres que podem figurar sozinhos 
como vocábulos (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 76).

155 o gramático dá o exemplo de fazer que pode ser dividido em sílabas, mas não em outras 
palavras, porque fa e zer, por si só, não têm qualquer significado (cf. oLIVeIrA, 2000: 124).

156  oliveira exemplifica, neste caso, com a palavra é na terceira pessoa do singular do presente do 
indicativo do verbo ser (cf. oLIVeIrA, 2000: 124).
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decomposição criaria duas palavras ama (verbo amar no imperativo 
ou no indicativo, ou substantivo: nome de mulher que ama), ou 
riamos (verbo rir no pretérito perfeito do indicativo). neste caso, 
porém, trata-se de uma dição singela, embora a sua decomposição 
origine 2 dições singelas. no entanto, não podem ser consideradas 
como tais, pois o significado isolado das palavras é diferente. Por esta 
razão são indecomponíveis (cf. oLIVeIrA, 2000: 124), constituindo 
palavras simples.

A fim de determinar a composição, ou seja, a «derivação por 
prefixação» (FernAndes, 2002: 248), oliveira adianta que os 
únicos elementos de uma palavra que se alteram são os morfemas, 
por exemplo, se suprimirmos o prefixo «a» do morfema lexical 
«acertar» e lhe agregarmos o morfema derivacional «com» iremos 
obter «concertar»157. 

As dições juntas são encaradas como as palavras «cujas partes 
apartadas sinificam ou podem sinificar; e são dições por si ou partes 
doutras dições em que primeiro serviram e donde têm seu primeiro 
e próprio nacimento, ao contrário das apartadas. ou as dições juntas 
são aquellas em que se ajuntam diversas dições ou suas partes, fazendo 
hũa só dição, como contrafazer, refazer, desfazer, nas quaes dições 
se ajuntam diversas outras dições em cada hũa dellas» (oLIVeIrA, 
2000: 125). 

como se depreende pelos exemplos apresentados, os prefixos 
«contra, re e des», por si só nada significam. Apesar disso, o autor 
adianta que basta que uma das partes da palavra tenha significado 
como é o caso de «fazer», comum aos três exemplos158. Aventa ainda 
que as dições juntas podem ser constituídas por mais de duas partes. 
nestes casos utilizam-se dois prefixos em simultâneo: «desempedir e 
desencolher» que são constituídas por dois prefixos «des e em, e pedir 
e colher» (oLIVeIrA, 2000: 127).
_________________________
157 «e composição não ha hi que duvidar della, posto que se perca esta letra a do começo do 

premeiro verbo acertar quando lhe ajuntamos esta parte com no começo, dizendo concertar, 
porque assi se faz em outras partes que se mudam e tiram e acrescentam letras.» (oLIVeIrA, 
2000: 127).

158 Além dos prefixos contra, re e des, fala ainda dos seguintes: es, em e a: estorvar, esguardar 
espedaçar, encarregar, empedir, encolher, acorrer, aparecer e aconselhar (cf. oLIVeIrA, 2000: 
126-127).



95

o autor aveirense admite, ainda, que uma palavra simples 
(dição apartada) pode ver modificado o seu significado quando 
está em contacto com o prefixo, uma vez que irá constituir uma 
palavra composta (cf. FernAndes, 2002: 249), apresentando várias 
possibilidades. Assim, as dições juntas «às vezes guardam a mesma 
sinificação que tinham, as suas apartadas, e às vezes tomam outra 
quasi semelhante, e outras vezes muito diferente: guardam a mesma 
sinificação, como torvar e estorvar; tomam outra quasi semelhante, 
como guardar e resguardar, chegar e achegar; são de todo diferentes, 
como podar e apodar, pedir e empedir; e não só diferentes, mas 
também contrairas, como fazer e desfazer, andar e desandar. e 
quando ficam na mesma sinificação, ou acrescentam essa sinificação, 
como vender e revender, ou diminuem como acertar e concertar, 
porque mais chegado é ao fim acertar que concertar e traz consigo 
mais perfeição desse auto, o qual, ainda que pareça diferente, não é 
muita a diferencia» (oLIVeIrA, 2000: 127). 

este aspeto é relevante porque representa o critério através do qual 
oliveira explica a delimitação de todas as palavras compostas que, 
da análise dos exemplos anteriores, nos leva às mesmas conclusões 
adiantadas por eugenio coseriu. Assim, é através da «’analisabilidade’ 
segmental da significação lexical, isto é, a possibilidade de se atribuir 
significação lexical aos segmentos de uma forma, que podem por isso 
ser considerados como componentes da significação lexical da forma 
inteira» (coserIu, 2000: 49).

no quinto critério de classificação das palavras do português, o 
gramático quinhentista opõe as dições primeiras às dições tiradas, 
considerando que as dições primeiras são aquelas «cujo nacimento 
não procede doutra parte mais que da vontade livre daquelle que 
as primeiro pôs, como roupa, manta, esteira, cadeira e matula» 
(oLIVeIrA, 2000: 133). Quanto às dições tiradas são aquelas «que os 
latinos chamam derivadas, são cujo nacimentos vêm doutras alghũas 
dições donde estas são tiradas, como tinteiro, velhice, honrada» 
(oLIVeIrA, 2000: 133). 

Merece realce, ainda, o facto de o gramático renascentista, no 
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capítulo XLII, intitulado doutras dições e eiceições, especificar o 
significado de algumas terminações, ou seja, «o valor semântico 
de alguns sufixos» (FernAndes, 2002: 250). Assim, adianta que 
a terminação «– eiro» é indicador de «alghuns oficios mecânicos» 
(oLIVeIrA, 2000: 139), adiantando, como exemplos, as palavras 
«pedreiro, carpenteiro e sapateiro» (oLIVeIrA, 2000: 139). Afirma, 
porém, que existem exceções a esta regra, por exemplo, «ferrador, 
boticairo, surrador e outros» (oLIVeIrA, 2000: 139). A terminação 
«–ria» significa, na generalidade, as «oficinas ou lugares desses 
oficios, cujos nomes acabarão em ria (…) como orivesaria, sapataria, 
carpintaria» (oLIVeIrA, 2000: 139). o significado do sufixo
«–ão» pode ser duplo, de acordo com o autor aveirense. Pode referir-
se aos nomes verbais femininos, como «lição e oração»; ou pode 
significar os aumentativos, sendo de notar que estes últimos também 
podem ser representados pelo sufixo «–az» (oLIVeIrA, 2000: 
140). Por outro lado, «–or» significa os nomes verbais masculinos, 
como «regador e governador». o sufixo «inho/inha» indica os nomes 
diminutivos masculino ou feminino como «mocinho e mocinha», 
e, para terminar, fala do sufixo «–mente», que serve para formar 
os advérbios que significam qualidade, a saber «compridamente, 
abastadamente e chammente» (oLIVeIrA, 2000: 140). trata ainda 
da derivação regressiva159 quando refere que o substantivo «honrra» 
deriva do verbo «honrrar» (cf. FernAndes, 2002: 250).

no penúltimo capítulo da gramática, dedicado à sintaxe, Fernão 
de oliveira fala ainda da derivação imprópria160, considerando que 
há palavras que podem mudar de classe gramatical sem modificarem 
_________________________
159 celso cunha e Lindley cintra consideram que a derivação regressiva consiste «na redução da 

palavra derivante por uma falsa análise da sua estrutura» (cunHA e cIntrA, 1992: 104).
160 celso cunha e Lindley cintra consideram que a derivação imprópria é o processo de 

enriquecimento vocabular, através do qual uma palavra pode mudar de classe gramatical sem 
sofrer modificação na sua forma, verificando-se a passagem de substantivos próprios a comuns; 
de substantivos comuns a próprios; de adjetivos a substantivos; de substantivos a adjetivos; de 
substantivos, adjetivos e verbos a interjeições; de verbos a substantivos; de verbos e advérbios 
a conjunções; de particípios (presentes e passados) a preposições e de particípios (passados) a 
substantivos e adjetivos, respetivamente (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 105-106).
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a sua forma, por exemplo, «o ler faz bem aos homens» cujo verbo 
infinitivo serve de nome (cf. oLIVeIrA, 2000: 153).

A variedade linguística, ou seja, a diversificação interna 
da língua histórica, segundo coseriu, é tratada por Fernão de 
oliveira de uma forma muito precisa e sistematizada, superando 
as considerações tecidas sobre o mesmo assunto por autores como 
dante e o gramático quinhentista Bovillus (cf. coserIu, 2000: 59). 
Assim, ao estabelecer a oposição entre dições velhas (arcaísmos), 
novas (neologismos) e usadas (correntes), o gramático quinhentista 
considera que as «dições velhas são as que foram usadas, mas agora 
são esquecidas» (oLIVeIrA, 2000: 128). As dições novas «são 
aquellas que novamente ou de todo fingimos ou em parte achamos» 
(oLIVeIrA, 2000: 129), defendendo, com moderação, a criação de 
vocábulos que deem resposta a novas realidades. As dições usadas 
«são estas que nos servem a cada porta (como dizem), estas, digo, 
que todos falam e entendem, as quaes são próprias do nosso tempo e 
terra. e quem não usa dellas é desentoado, fora do tom e musica dos 
nossos homens d’agora» (oLIVeIrA, 2000: 131).

do último grupo estabelecido (dições usadas), o autor aveirense 
considera que estas dições podem ser gerais, isto é, comuns a todos 
os falantes, ou particulares, estabelecendo, neste caso, variações 
sincrónicas de carácter diastrático e variações sincrónicas de carácter 
diatópico. no que diz respeito às primeiras, o autor entende que «esta 
particularidade ou se faz antre oficios e tratos, como os cavaleiros 
que têm huns vocabolos e os lavradores outros, e os cortesãos outros, 
e os religiosos outros, e os mecanicos outros, e os mercadores outros» 
(oLIVeIrA, 2000: 131). ora, ao analisar este tipo de variações, 
intuitivamente, oliveira vai analisar também as variações linguísticas 
diafásicas, uma vez que o uso das dições particulares está dependente 
não só dos «oficios», como já foi referido, mas também do «tratos», 
uma vez que «os homens falam do que fazem; e portanto os aldeãos 
não sabem as falas da corte» (oLIVeIrA, 2000: 122), o que implica 
uma dependência das relações socioeconómicas do indivíduo161. 
_________________________
161 «cada hum fala como quem é» (oLIVeIrA, 2000: 83).
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neste contexto, oliveira contribuirá «já na época renascentista, para 
o delineamento da tarefa da sociolinguística» (sAntos, 2005: 84), 
já que «acentua (…) a diversidade social do falar e da língua e chega 
mesmo a assinalar, pelo menos no âmbito do vocabulário, a existência 
de ‘línguas especiais’» (coserIu, 2000: 59). 

no que às variações sincrónicas de carácter diatópico diz 
respeito, afirma «ou também se faz em terras esta particularidade, 
porque os da Beira têm hũas falas e os dÁlentejo outras. e os (…) da 
estramadura são diferentes dos d’Antre douro e Minho, porque assi 
como os tempos, assi também as terras criam diversas condições e 
conceitos» (oLIVeIrA, 2000: 131), daqui se depreende que o autor 
considere a existência de variedades linguísticas estabelecidas por 
aspetos regionais. 

relativamente às dições próprias (não metafóricas), que o autor 
contrapõe às dições mudadas (metafóricas), considera que «chamamos 
aquellas que servem na sua primeira e principal sinificação, como 
livro, que desd’o seu principio e principal intento sempre quis e agora 
quer dizer este de papel escrito porque lemos» (oLIVeIrA, 2000: 132). 
Por dições mudadas, diz que são aquelas «a que os latinos chamam 
transladadas, são as que por necessidade ou melhoria de sinificação 
ou voz estão fora de seu proprio sinificado; e ou em lugar doutra dição 
que não era tão boa como nós queríamos para nosso intento, ou estão 
onde não havia dição propria como livro» (oLIVeIrA, 2000: 132).

no que diz respeito às classes de palavras, cumpre salientar 
que oliveira não estabelece explicitamente o seu número. no 
entanto, admite o nome, o verbo, o artigo, o pronome, o advérbio, a 
conjunção, a preposição e a interjeição, dedicando alguma atenção 
ao nome e ao verbo, embora não defina nenhuma das classes de 
palavras162. neste contexto, coseriu defende que oliveira é inovador 
porque tenta afastar-se «dos esquemas da gramática latina», assim 
«prescinde explicitamente das definições das categorias gramaticais e 
_________________________
162 Fernão de oliveira coloca o gerúndio e o particípio na classe dos nomes e, tal como os gregos, 

admite que o artigo é uma classe de palavras independente.
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restringe-se a identificar e a descrever as formas que expressam essas 
categorias»163 (coserIu, 2000: 50-51).

Assim, oliveira admite que o nome tem declinação em género 
e número. no género reconhece o masculino, o feminino, o 
indeterminado e o comum. nas declinações «de número há quatro: 
formação do plural com -s (moço-moços), com -es (pavês-paveses), 
com mudança de uma letra (animal-animais) e com modificação 
de uma sílaba (almeirão-almeirães)» (coserIu, 2000: 52). os 
casos dos nomes «não são considerados categorias morfológicas» e 
«são mantidos apenas como tipos de funções oracionais – todavia, 
reduzidos a quatro (nominativo, genitivo, dativo, acusativo) e, com 
uma excepção, designados com novos nomes: prepositivo, possessivo, 
dativo e pospositivo» (coserIu, 2000: 52). Por seu turno, o verbo é 
uma palavra variável em género, conjugação, modo, tempo, número 
e pessoa (cf. oLIVeIrA, 2000: 150).

João de Barros164 é o autor da segunda gramática da língua 
_________________________
163 com efeito, diz oliveira «não dixemos aqui (…) que cousa é nome, como também fezemos aos 

artigos e faremos nos verbos, porque do intento desta parte da grammatica que agora tratamos 
não é mais que só dar noticia das vozes, e não difinções ou determinadas declarações das 
cousas» (oLIVeIrA, 2000: 145).

164 Filho ilegítimo de Lopo Barros e de mãe incógnita, nasceu, possivelmente, em 1496 em Vila 
Verde, perto de Viseu. Órfão muito cedo, foi confiado a d. João de Meneses, Mordomo-mor 
de d. Manuel. nos paços de d. Manuel teve acesso ao plano educativo dos meninos nobres, 
que consistia na aprendizagem das línguas, das ciências matemáticas, das letras humanas, das 
danças, dos jogos militares e outros exercícios. Apesar desta sólida preparação, não frequentou 
a universidade, sendo, sobretudo, um autodidata, que lhe proporcionou uma familiaridade 
com autores como Virgílio e tito Lívio. durante o tempo que esteve ao serviço do futuro 
rei d. João III, como moço de guarda-roupa, João de Barros ensaiou as primeiras tentativas 
literárias. casou, em Leiria, com d. Maria de Almeida e teve 10 filhos, dois dos quais discípulos 
de Fernão de oliveira. Apesar disso, continuou sob proteção real. em 1522, já com d. João 
III no poder, é nomeado, pelo novo rei, governador do castelo de s. Jorge de Mina. em 1525 
é nomeado tesoureiro do dinheiro da casa da índia, da casa da Mina e tesoureiro-mor de 
ceuta, cargos que abandona em 1528. em 1530 refugia-se na sua quinta de ribeira de Litém, 
perto de Pombal, por temer a peste. no ano de 1533 é nomeado feitor das casas da índia e 
da guiné, mas em 1535 o rei concede-lhe uma capitania no Brasil. é devido a este facto que 
João de Barros dá início à sua ruína económica, pois o envio, a seu cargo, de duas expedições 
tornaram-se num fracasso, em 1535 e 1536, respetivamente. em 1567, após ter renunciado 
aos cargos de feitor, retira-se definitivamente para ribeira de Litém, vivendo de tenças régias 
que se revelaram insuficientes para liquidar todas as dívidas. Morre, provavelmente, em 1570. 
Autor polígrafo, Barros foi panegirista, historiador, pedagogo novelista e gramático.
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portuguesa, que publicou em 1540, com o título Grammatica da 
Língua Portuguesa. obra que faz parte de um conjunto de textos que 
pretendiam cumprir um projeto pedagógico-didático que, segundo 
o autor, era fundamental para a aprendizagem da língua portuguesa. 
Assim, acompanhavam o texto anteriormente referido o Dialogo 
em Louvor da nossa Linguagem e o Dialogo da Viciosa Vergonha, 
sendo de notar que, um ano antes da publicação destes textos, veio a 
lume, em 1539, um outro, a Grammatica da Língua Portuguesa com 
os Mandamentos da Santa Madre Igreja, comummente conhecida 
como Cartilha com os Preceitos e Mandamentos da Santa Madre 
Igreja, e cõ os Mistérios da Missa e Responsoreos Della, que serviria 
de introdução à gramática da língua portuguesa165, na qual o autor 
expõe os objetivos que o levaram a escrever a gramática. Assim, no 
prólogo, dedicado ao príncipe d. Filipe, Barros afirma que pretende 
estabelecer os preceitos da língua portuguesa, ajudar aqueles que 
queriam estudar a gramática latina e grega e ensinar o português aos 
povos conquistados (cf. ALMeIdA, 2001: 109)166. daqui se depreende 
que, à semelhança dos gramáticos renascentistas, também João de 
Barros defende o ensino da língua portuguesa face à língua latina, 
uma vez que o conhecimento da gramática da língua materna é 
essencial e facilita o estudo do latim. nesta sequência, os objetivos 
da gramática são sobretudo didáticos, denotando-se uma clara 
pretensão de sistematizar a norma linguística portuguesa.

na Grammatica da Língua Portuguesa, define gramática como 
um «vocábulo grego: qu’er dizer çiênçia de lêteras. e, segundo a 
definçám que lhe os gramáticos déram, é um módo certo e justo de 
_________________________
165 Assim, no sistema de ensino/aprendizagem, a Cartilha funcionava como o primeiro livro, 

destinada aos primeiros anos de aprendizagem da língua. Foi talvez a primeira gramática 
infantil escrita em português, cujo recurso à imagem faz dela a predecessora da moderna 
didática das línguas, que preconiza a utilização de meios audiovisuais como instrumento ao 
serviço do ensino/aprendizagem. A Grammatica da Língua Portuguesa seria o segundo livro, 
o Dialogo da Viciosa Vergonha funcionava na perspetiva de que a função do educador não se 
limitava ao ensino das letras, mas abrangia também as normas da boa conduta. o Dialogo 
em Louvor da nossa Linguagem contém um conjunto de especulações sobre a linguagem que 
ajudam a esclarecer as ideias linguísticas do autor.

166 o texto que constitui a Cartilha contém as vogais, as consoantes, as sílabas e os ditongos da 
língua portuguesa tendo no final um catecismo com textos em latim e português.
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falár e escrever, colheito do uso e autoridáde dos barões doutos. nós 
podemos-lhes chámar artefiçio de palávras póstas em seus naturáes, 
pera que, mediante elas, assi na fála como na escritura, venhamos em 
conheçimento das tenções alheas» (BArros, 1971; 293). 

desta caracterização destaca-se o facto de o autor considerar 
que a norma linguística se obtém do uso dos indivíduos mais 
cultos, ou seja, na metalinguagem atual na ortoépia e na ortografia, 
respetivamente (cf. FernAndes, 2002: 260). Por outro lado, é 
sobretudo uma gramática preceptiva e não especulativa167, que baseia 
a análise da língua portuguesa no latim, visto que, para o João de 
Barros, a nossa língua materna é filha da latina e por essa razão deve 
usar a mesma terminologia, «e, porque a máis pequena déstas pártes 
é a lêtera, donde se todalas dições compõem, vejamos primeiro déla 
e desi das outras três, nam segundo convém à órdem da gramática 
especulativa, mas como requére a preçeitiva, usando dos termos da 
gramática latina cujos filhos nós somos, por nam degenerár dela» 
(BArros, 1971: 294). 

tal como Fernão de oliveira que afirma ter trabalhado sem 
predecessores (cf. oLIVeIrA, 2000: 154), também João de Barros 
defende que trabalhou desajudado de precursores (cf. AssunÇÃo, 
1997: 82). Assim praticamente não cita o nome de nenhum autor, 
e, quando o faz, muito esporadicamente, refere autores como 
Quintiliano e Prisciano. no entanto, aos gramáticos humanistas como 
António de nebrija168 e Fernão de oliveira não faz qualquer alusão. 
ora, como é sabido a influência mais notória de Barros é nebrija, 
sendo de notar que esta influência é encarada atualmente de pontos 
de vista distintos, cujas posições, que consideramos mais pertinentes, 
são adiantadas por carvalhão Buescu e eugenio coseriu. Assim, se a 
primeira investigadora defende que João de Barros foi autónomo na 
_________________________
167 na gramática de João de Barros não se vislumbra nenhuma reflexão teórica a respeito da língua, 

sendo por isso uma gramática que se resume a um conjunto de preceitos, que não contempla a 
gramática como ciência, mas sim como arte (cf. ALMeIdA, 2001: 155).

168 com efeito, a influência de António de nebrija em João de Barros é uma constante ao longo 
da sua obra, verificando-se logo no prólogo, onde o autor assinala as razões que o levaram a 
escrever a obra (cf. ALMeIdA, 2001: 109).
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orientação e nos objetivos da sua gramática, relativamente a nebrija, 
considerando também que Barros se serviu de outras fontes que 
faziam, certamente, parte da sua cultura, não esquecendo ainda as 
reflexões e as experiências do próprio autor169, já coseriu tem uma 
opinião bem diferente. este investigador critica o autor renascentista, 
acusando-o de copiar sem escrúpulos o autor espanhol sem fazer 
qualquer referência ao seu nome (cf. coserIu, 2000: 36).

outro aspeto de relevo nas considerações do autor quinhentista 
é o seu apego aos preceitos da gramática latina, seguindo, na divisão 
da gramática precetiva, a tradição gramatical greco-latina170. nesta 
sequência, tal como os latinos, divide a gramática em quatro partes: 
«ortografia, que tráta de lêtera; (…) Prosódia, que tráta de sílaba; 
(…) etimologia, que tráta da diçam, e (…) sintáxis, a que responde a 
construçám» (BArros, 1971: 294).

Apesar de anunciar em primeiro lugar a Ortografia171, Barros 
trata-a em último lugar, ao contrário da tradição greco-latina e de 
nebrija que a analisam logo no início. no entanto, no princípio da 
obra, o autor adianta algumas considerações sobre alguns aspetos 
ortográficos como a definição, acidentes e números das letras172. 
_________________________
169 Além disso, carvalhão Buescu considera que Barros foi o precursor da gramática moderna 

normativa que tem em atenção os falares nacionais da atualidade (cf. Buescu, 1971: XXXVII).
170 A partir da segunda metade do século XII, os conteúdos da gramática são: littera, syllaba, dictio 

e oratio, correspondendo à divisão proposta por Prisciano. Foram posteriormente convertidos 
em: orthographia, prosodia, etimologia e diassynthetica. esta divisão foi transmitida ao 
renascimento e adaptada por gramáticos como nebrija (cf. ALMeIdA, 2001: 110).

171 no último capítulo da sua gramática, Barros pretende estabelecer a uniformização da língua 
portuguesa, defendendo o recurso ao método indutivo no ensino/aprendizagem da língua 
materna, partindo da abordagem do simples para o complexo (cf. BArros, 1971: 135).

172 Barros considera, inicialmente, 33 letras na língua portuguesa, embora não seja muito 
coerente, na sua explicitação, adiantando que 8 são vogais e 25 são consoantes (cf. BArros, 
1971: 61-62). em capítulo posterior, dedicado já à ortografia, é mais explícito, afirmando que 
são 33 letras em figura, mas 26 em poder (cf. BArros, 1971: 136), sendo 8 vogais, 7 ditongos, 
considerando consoantes todas as restantes, das quais 8 são mudas, 7 meias vogais e três 
líquidas (cf. BArros, 1971: 136-140). este facto mereceu o comentário seguinte de coseriu: 
«[d]epois de ter diferenciado, na primeira parte da sua gramática, como nebrija e oliveira, 
figura e potestas (figura e poder), ele volta a confundir várias vezes os dois conceitos: assim, 
escreve que o português possui 23 “leteras en poder e trinta e quatro en figura” [o número de 
trinta e quatro letras é obtido pela inclusão do til como figura de letra] (edição de carvalhão 
Buescu, p.296), com o que quer dizer exatamente o contrário e, na parte sobre a ortografia (…) 
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_________________________
 ele fala de 26 “poderes”, número que toma evidentemente de nebrija (…) e que em nebrija 

é, aliás, correto, mas naturalmente para o espanhol e não para o português.» (coserIu, 
2000: 35-36 nota 20). Por outro lado, saliente-se o facto de Maria Leonor carvalhão Buescu 
considerar que Fernão de oliveira e João de Barros seguiram fontes distintas, no que diz 
respeito a este assunto. de facto, Fernão de oliveira parece ter-se inspirado nos italianos gian 
giorgiotrissino (1478-1550) e Leonardo salviati (1540-1589), enquanto João de Barros, além de 
consultar trissino, baseou-se sobretudo em gramáticos franceses, nomeadamente em Jacques 
Peletier (1517-1582) (cf. Buescu apud BArros, 1971: LXII e Buescu apud oLIVeIrA, 1975: 
25-27).

173 Apesar de João de Barros considerar esta parte da gramática o nascimento da diçam, adverte 
que é extremamente difícil procurar a etimologia das palavras, limitando-se a afirmar que 
o português tem alguns estrangeirismos que surgem do contacto com outras nações (cf. 
BArros, 1971: 298).

Assim, as questões ortográficas são abordadas num espaço restrito no 
último capítulo, justificando esta brevidade com questões de ordem 
metodológica e pedagógica, em que os métodos devem ser simples, 
breves e claros.

tal como a ortografia, a Prosódia é analisada muito levemente 
pelo autor, limitando-se a fazer referência aos acidentes e margens 
silábicos do português. Além disso, não trata as regras do acento e da 
métrica, ao contrário de nebrija que apresenta esta parte da gramática 
com grande rigor metodológico.

À semelhança da tradição greco-latina, a terceira parte da 
gramática, a Etimologia173 é a parte mais extensa da obra, em que 
o autor português, ao contrário de nebrija e oliveira, apresenta 9 
classes de palavras que distribui de forma hierarquizada, fazendo 
corresponder a essas classes, numa perspetiva pedagógica muito 
pertinente as diversas peças do jogo de xadrez. desta forma, os 
dois reis correspondem ao nome e ao verbo que são acompanhados 
pelas duas damas, pronome e advérbio, e, por fim, os peões, que 
correspondem ao particípio, ao artigo, à conjunção, à preposição e à 
interjeição (cf. BArros, 1971: 293-294).

em relação ao nome, apresenta uma definição muito próxima 
de nebrija (cf. ALMeIdA, 2001: 115), considerando que é «aquele 
que se declina por cásos sem tempo, sinificando sempre algũa cousa 
que tenha corpo, como homem, pau, pedra: sem corpo, gramática, 
çiênçia, doutrina» (BArros, 1971: 299). como se depreende desta 
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definição, há uma análise do nome concreto e do nome abstrato, 
não lhes atribuindo, apesar disso, qualquer metalinguagem própria. 
tal como o autor espanhol, Barros apresenta 6 acidentes para o 
nome «calidáde, espéçia, Figura, género, número, declinaçám 
per casos» (BArros, 1971: 299). na calidáde, faz a distinção entre 
nome próprio e nome comum, nome substantivo e nome adjetivo, 
falando ainda dos (pro)nomes relativos, «e chamamos relativo aquela 
parte que faz lembrança de algum nome que fica atrás; e este tal se 
chama antecedente» (BArros, 1971: 299). na espéçia distingue 
o nome primitivo e o nome derivado, apresentando para este oito 
subclasses: patronímicos, possessivos, diminutivos, aumentativos, 
comparativos, denominativos, verbais e adverbiais, considerando, 
ainda, os «participais», quando especifica as diferentes classes dos 
derivados. A figura é o acidente que permite distinguir os nomes 
simples dos compostos. no género distingue o masculino, o feminino 
e o neutro, admitindo o seu reconhecimento quer pela significação 
(como os latinos), quer pelo uso do artigo (como os gregos). no 
número reconhece o singular e o plural, apresentando ainda os 
nomes irregulares. Fala, posteriormente, na declinação dos nomes, 
reconhecendo duas declinações: os nomes que terminam em vogal 
e os que acabam em consoante. no caso, admite os mesmos seis da 
língua latina, considerando ainda um sétimo, que apelida de ablativo 
instrumental.

Quanto ao verbo, defende que é «ũa vóz ou palavra que demóstra 
obrár algũa cousa, o quál nam se declina, como o nome e pronome, 
per casos, mas conjuga-se per módos e tempos» (oLIVeIrA, 1971: 
325), admitindo que tem 6 acidentes: género, espécie, figura, tempo, 
modo, pessoa, número e conjugação. no género, considera os verbos 
pessoais – ativos (transitivos) e neutros (intransitivos), e verbos 
impessoais – ativos e passivos. na espécie contempla a primitiva e 
a derivada (aumentativos, diminutivos, denominativos e adverbiais). 
na figura reconhece a simples e a composta. no tempo considera o 
presente, três tempos passados e um tempo futuro. no modo refere o 
indicativo ou demonstrador, o imperativo ou mandador, o optativo 
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_________________________
174 Foi o gramático italiano trissino que reuniu numa mesma conjugação duas das conjugações 

latinas (cf. BArros, 1971: 331).
175 não obstante esta situação, não podemos esquecer que Fernão de oliveira estaria a escrever uma 

obra que dedicaria na íntegra à sintaxe, pelo menos é o que se depreende das próprias palavras 
do autor, no penúltimo capítulo da sua gramática, precisamente dedicado à construição (cf. 
oLIVeIrA, 2000: 152). esta obra é desconhecida entre nós, ficando-nos algumas dúvidas que 
se prendem sobretudo com o facto de saber se essa obra terá sido realmente escrita, ou se teria 
sido publicada.

176 Pouco se sabe a respeito da vida de Amaro de roboredo. no entanto, com a recente pesquisa 
levada a cabo pelo investigador Manuel gonçalo de sá Fernandes, ficamos, certamente, mais 
elucidados com muitas questões que se prendem com a vida do autor seiscentista, sobretudo 
com as questões que se prendem com a linguística e, mais concretamente, com os aspetos

ou desejador, o conjuntivo ou ajuntador e o infinitivo ou não acabado, 
mantendo os cinco modos tradicionais da gramática latina, com uma 
incipiente inovação terminológica. na pessoa aponta a primeira, a 
segunda e a terceira. no número reconhece o singular e o plural. 
e, no último acidente do verbo admite três tipos de conjugações, 
a primeira para os verbos que terminam em –ar, a segunda para 
os que terminam em –er e a terceira para os que terminam em –
ir, afastando-se neste aspeto da tradição latina que, como sabemos, 
admitia 4 conjugações174.

Apesar de o autor considerar o particípio uma das partes da 
oração, não lhe dedicou nenhuma secção, falando nele apenas 
pontualmente, quando faz referência ao nome ou ao verbo. Porém, 
«estas referências são tão breves e tão poucas que não permitem 
grandes comentários. no entanto é possível deduzir delas que o 
particípio tem características comuns quer ao verbo quer ao nome» 
(ALMeIdA, 2001: 145).

João de Barros dedica uma atenção mais significativa à sintaxe 
do que Fernão de oliveira175. nesta secção, João de Barros, além de 
analisar as figuras, dedicando-lhe um capítulo particular, faz um 
tratamento da ordem das palavras na frase, entendendo que essa 
ordem não é comum a todas as línguas uma vez que «cada naçán tem 
sua ordem» (BArros, 1971: 115).

no século XVII a produção gramatical em Portugal não é 
intensa e os ideais gramaticais não se apresentam mais evoluídos no 
que no século precedente. neste contexto, Amaro de roboredo176 é 
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considerado o autor mais conceituado do período pós renascimento, 
sendo responsável por muitas obras de teor linguístico. no entanto, 
a mais importante saiu dos prelos em 1619 e intitula-se Methodo 
Grammatical para Todas as Línguas. Consta de tres partes: 1. 
Grammatica exemplificada na portugueza, & latina. 2. Copia de 
Palavras exemplificada nas latinas, artificio experimentado para 
entender Latim em poucos meses. 3. Phrase exemplificada na Latina, 
em que se exercitão as syntaxes ordinárias, & collocação rhetorica, 
como mostra a 3. & 4. folha. Autor Amaro de Roboredo natural da 
villa de Algoso, Pedro craesbeek, Lisboa. 

esta obra contém um prólogo, que é uma carta de roboredo ao 
d. gaspar Alvarez Vega, docente de língua latina na universidade 
de salamanca. «Aí o gramático nordestino faz uma apologia da obra 
e do método, explicando, sucintamente: a língua em que se devem 
escrever as gramáticas, latinas ou não; o respeito que o autor deve 
ter pelos leitores, assim como o mestre pelo educando; a importância 
de se criar uma escola / disciplina de língua materna; o motivo da 
_________________________
 gramaticais. Apesar das muitas hipóteses que se têm colocado a respeito da data e do local de 

nascimento, Manuel gonçalo de sá Fernandes, após analisar as várias possibilidades, adianta 
que o autor nasceu nos finais do século XVI, possivelmente entre 1580 e 1585, no concelho de 
Vimioso, distrito de Bragança., corroborando esta possibilidade com as palavras do próprio 
roboredo na sua obra Methodo Grammatical, sendo, possivelmente, um dos três filhos 
de Afonso e catarina rodrigues. Fez os seus primeiros estudos, provavelmente no colégio 
Jesuítico do santíssimo nome de Jesus em Bragança, ou no colégio ou seminário de s. Pedro 
também em Bragança. Por outro lado, a incógnita mantém-se em relação à frequência de 
algum curso a nível superior, bem como à obtenção de algum grau académico. Apesar disso, 
Manuel gonçalo de sá Fernandes afirma que «parece indesmentível que Amaro de roboredo 
tenha estudado Artes (gramática latina na universidade de salamanca» (FernAndes, 2002: 
88), apoiando a sua tese em alguns princípios, em que se destaca a proximidade geográfica 
do distrito de Miranda do douro com a cidade de salamanca, e pelo facto de, na época, ser 
relativamente comum a deslocação de alunos portugueses para aquela cidade espanhola para 
realizarem os seus estudos universitários, salientando, também, a intensidade da vida cultural 
que a cidade do nordeste transmontano gozava nesta época (cf. FernAndes, 2002: 90-91). 
no que diz respeito à vida profissional e eclesiástica, saliente-se que em 1610 roboredo era 
secretário do arcebispo de évora d. diogo de sousa. em 1625 foi preceptor de d. duarte e de d. 
Francisco, netos do conde de sabugal e professor dos filhos do fidalgo espanhol d. Baltasar de 
teive, que vivia em Portugal. em 1627, foi beneficiado da Igreja da nossa senhora da salvação 
da diocese de Lisboa. Publicou, com alguma regularidade, durante uma década (1615-1625), 
várias obras de teor linguístico-didático e de cariz religioso (1614-1653). roboredo deve ter 
falecido depois de 1653, em Viseu, com mais de 70 anos, altura em que se publicou a sua última 
obra (cf. FernAndes, 2002: 92-93).
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existência de uma nova gramática, o Methodo Grammatical; e, “como 
ficará universal”» (FernAndes, 2002: 104).

Por outro lado, advoga que «havia hũa sò língua quando a razão era 
mais unida a qual como vinculo dos entendimentos. & artes, importa 
ir ao menos per divisões descobrindo. Porque, omnes artes, quae ad 
humanitatem pertinent, habent commune quoddam uinculum: & 
quasi cognatione quadam inter se continentur» (roBoredo, 1619: 
b4), pelo que estabelece um método que ensine por intermédio da 
língua portuguesa certos princípios gerais a todas as línguas. defende 
que a língua latina deve ser escrita em português, razão pela qual 
critica o padre Manuel Álvares e toda a tradição jesuítica que davam 
primazia ao estudo do latim, baseando-se em métodos demasiado 
complexos. Pelo contrário, a aprendizagem em língua materna 
trazia numerosas vantagens, das quais o autor destaca «saberão os 
principiantes per arte em poucos annos, & melhor a lingua Materna, 
que sem arte per muitos annos, com pouca certeza» (roBoredo, 
1619: plv.). de facto, o autor preconiza um método de ensino baseado 
na simplicidade, com exemplos breves e claros, permitindo uma 
rápida aprendizagem, criticando as gramáticas latinas que se perdiam 
em muitas regras, com inúmeras exceções. 

ora, ao defender que o novo método de ensino irá permitir aos 
alunos uma aprendizagem de várias línguas, Amaro de roboredo 
concebe a ideia de gramática comparada pela primeira vez na história 
da linguística portuguesa, uma vez que os gramáticos anteriores a 
roboredo não «usaram o método comparativo, porque não houve 
propriamente comparações / paralelos entre os sistemas linguísticos 
de ambas as línguas» (FernAndes, 2002: 437), pelo que se atribui 
a roboredo o pioneirismo, ou pelo menos o uso em larga escala 
deste método em Portugal (cf. FernAndes, 2002: 437). Aliás, a 
gramática comparada, enquanto estudo independente da filologia, é 
uma criação recente. Jiří Černý considera que foi o filólogo alemão 
Franz Bopp177 (1791-1867) o seu fundador, ao fazer um estudo 
_________________________
177 o comparativismo linguístico irá ser desenvolvido posteriormente por autores como Jakob 

grimm (1785-1863), Friedrich diez (1794-1876) e August scheicher (1821-1867).



108

comparativo do grego, do Latim, do Persa e do germânico, que se 
traduziu na obra Über das conjugationssystem der sanskritsprache 
in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen 
und germanischen sprachen, que veio a lume em 1816, ao qual juntou, 
posteriormente o estudo de outras línguas como o Lituano, o Zenda, 
o antigo eslavo e o Arménio (ČernÝ, 1998: 97).

roboredo defende, ainda, que o «principiante, que passar per 
este Methodo para as outras linguas tem meio caminho andado, 
tendo decorado na primeira as regras que servem para todas (…) 
fazedo da Materna quasi regra commum» (roBoredo, 1619: 
blv.). em consequência, iguala a sintaxe portuguesa à sintaxe latina, 
comparando as regras do português com as do latim com o intuito de 
que o aluno conheça melhor a língua latina, através da portuguesa, 
alertando ainda para a necessidade dos compêndios contemplarem, 
simultaneamente, a língua materna e a língua latina. considera 
também importante uma metodologia baseada na memorização e na 
imitação, «desta obrigação do Artífice nasce outra ao executor do 
artificio: que he declarar primeiro (…) na lingua Materna do ouvinte, 
tocando a seu tempo a correspondência da língua, que ha de aprender, 
tocando sua conveniência, & differença, pois vão emparelhadas: & 
isso com muita repetição de exemplos, & das mesmas regras pelas 
mesmas palavras (…) e o que explicar no livro Latino traduzirá o 
ouvinte na sua Materna» (roBoredo, 1619: b2v.).

Amaro de roboredo dá, assim, continuidade ao pensamento 
modista, uma vez que também ele admite que as diferenças entre 
as línguas estão na forma particular como cada uma constrói uma 
oração (KossArIK, 2002: 47). Aliás, no prólogo desta obra verifica-
se que há uma constante apologia do método universal, que se 
baseia nas categorias lógicas herdadas dos gramáticos especulativos 
medievais, que foram, posteriormente, readaptadas por gramáticos 
como escalígero, ramus ou Francisco sánchez, culminando com a 
gramática geral, dos teóricos de Port-royal, havendo, claramente, 
a prevalência da ratio sobre o usus. ora, é precisamente este facto 
que constitui um dos aspetos sublevados por Assunção que chama a 
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atenção para o facto de roboredo se antecipar «quarenta e um anos a 
Port-royal e quatro séculos a chomsky», já que tinha como «objectivo 
(…) desenvolver um método gramatical generalizável», reiterando, 
ainda, que este aspeto «tem passado despercebido aos estudiosos da 
historiografia lingüística» (AssunÇÃo, 2003: 270).

roboredo critica, ainda, todos aqueles que confundem o que é 
específico de cada língua e o que é comum a todas elas: «Quem souber 
bem per arte a Portuguesa (…) descorrendo na Latina per semelhança, 
irá descobrindo hum concerto propriedade & methafora racional (…) 
A razão he, que os Latinos erão homes, com os quaes concordamos na 
racionalidade, que encaminha o entendimento, & lingua, a declarar, 
o que sentimos: & ainda que as palavras sejaõ diversas, assi cada 
hua per si, como muitas juntas na razão da frase, com tudo a união 
racional dellas, em todos he a mesma (…) a grammatica depende da 
razão, que a natureza vai pelo tempo descobrindo aos bõs ingenhos, 
que sobre ella trabalhão» (roBoredo, 1619: VIII- IX). 

Além disso, comungando ainda dos ideais dos gramáticos do 
renascimento, defende que as línguas vernáculas, para se afirmarem 
como línguas, terão de estruturar esquematicamente em gramáticas 
a sua língua, pois só desta forma é que podem alcançar o prestígio das 
línguas clássicas. Por outro lado, a língua exerce, segundo roboredo, 
uma função civilizadora, uma vez que facilita a transmissão dos 
costumes, tornando-se primordial na evangelização dos povos 
conquistados. ora, este aspeto é bastante pertinente se tivermos 
em conta que nesta época Portugal já tinha iniciado o processo 
de gramaticalização das línguas indígenas. Além disso, favorece o 
relacionamento linguístico entre as nações, já que «viráse a facilitar 
mais o comercio entre as nações, & a descobrir muitas propriedades 
da lingua estranha, fazedo da Materna quasi regra commum» 
(roBoredo, 1619: blv.).

no que diz respeito à primeira parte da obra que está sob escopo, 
roboredo subdivide-a em 3 partes ou livros. no primeiro livro, trata 
da explicação das partes da oração portuguesa e latina. é, por isso, 
dedicado basicamente à morfologia, bem como grande parte do 
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segundo, onde aborda os nomes e os verbos irregulares e defetivos 
latinos e alguns portugueses que lhes correspondem. no terceiro 
livro, estuda a sintaxe que é analisada do ponto de vista universal, 
fazendo a separação entre sintaxe “normal” e figurada178. Além dos 
três livros, a primeira parte tem ainda uma “recapitulação” dessa 
parte, contendo as regras mais importantes.

deste modo, o gramático transmontano considera que a língua 
portuguesa e a língua latina têm apenas cinco partes da oração, 
reconhecendo nome, o verbo, a preposição, o advérbio e a conjunção. 
Por esta razão, o gramático do nordeste transmontano afasta-se dos 
seus predecessores, sobretudo de Fernão de oliveira e de João de 
Barros.

no nome179, que é a mais importante parte da oração, reconhece 
o número, o caso e o género, apresentado, sobretudo, uma definição 
morfológica, à semelhança de escalígero e Francisco sánchez (cf. 
FernAndes, 2002: 501), englobando nesta classe os substantivos 
e os adjetivos180. nos substantivos admite os próprios (ou singulares) 
e os comuns. os adjetivos são divididos segundo dois pontos de 
vista. Assim, tendo em conta a sua forma podem ser uniformes e 
biformes. tendo em atenção o seu significado os adjetivos podem ser 
pronomes, particípios, interrogativos, relativos, partitivos, numerais, 
possessivos, positivos, comparativos, e superlativos, que define, 
sobretudo, tendo em conta os critérios morfológico e semântico, 
mas, predominantemente sintático em cada uma das definições que 
adianta. Por outro lado, considera ainda que os adjetivos têm o grau 
positivo e o superlativo.

Admite, ainda, a existência de seis casos no português: 
nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo, com três 
terminações. no que diz respeito ao género, reconhece o masculino 
e o feminino.
_________________________
178 o autor expõe a ordem natural da frase «aa Preposição antes do nome; ao Adverbio, antes do 

Verbo, Adjectivo, & Adverbio; aa Conjunção, porque ou se antepõi, ou se pospõi» (roBoredo, 
1619: 1). Quando a ordem natural não é respeitada encontramo-nos perante o erro: solecismo, 
barbarismo e o uso impróprio das próprias palavras ou frases.

179 no que diz respeito às partes da oração, contemplaremos apenas os aspetos que dizem respeito 
ao português.

180 roboredo não faz a distinção semântica entre adjetivos e substantivos.
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o verbo é, depois do nome, a parte fundamental da oração, pois 
para que possa existir oração (construção) “normal” tem de existir um 
nome (em nominativo) e um verbo (em forma pessoal). no entanto, a 
definição que apresenta de verbo baseia-se apenas no critério formal 
ou morfológico (cf. FernAndes, 2002: 507), já que considera que o 
verbo «he palavra, que tem numeros, & Pessoas verbaes com tẽpo» 
(roBoredo, 1625: 89). Admite como espécies do verbo181 o ativo, 
o passivo e o verbo substantivo ser182. o verbo ativo «he o Verbo que 
de si lança actividade para algum Accusativo» (roBoredo, 1619: 
69) e o verbo passivo he o Verbo, que não tem actividade algũa: antes 
padece o nominativo, que concorda com elle» (roBoredo, 1619: 
69). estas designações vão ser «complementadas com a nomenclatura 
(…) de verbos “transitivos” e “intransitivos”» (FernAndes, 
2002: 509). com efeito, os verbos transitivos formam a voz passiva 
e os intransitivos são os que não têm o acusativo expresso, mas 
subentendido, fazendo coincidir o agente e o paciente. Por seu turno, 
os verbos ativos são ainda subdivididos em certos (intransitivos), 
incertos (transitivos) e depoentes. Por outro lado, quer os verbos 
ativos quer os verbos passivos podem ser ainda subdivididos em 
pessoais e impessoais. considera existirem também três conjugações 
verbais para português e quatro para o latim, mas não apresenta 
modos verbais, apresentando os «tempos com base numa descrição 
numérica» (FernAndes, 2002: 513).

Quanto ao particípio descreve-o como um «Adjectivo derivado 
de Verbo, do qual participa tempo em algũas linguas» (roBoredo, 
1619: 67).

_________________________
181 Manuel gonçalo sá Fernandes admite que, no que às espécies do verbo diz respeito, o 

autor transmontano seguiu o espanhol Francisco sánchez, que, por sua vez, se inspirou em 
escalígero, que adiantou a mesma divisão tripartida (FernAndes, 2002: 510).

182 o verbo ser é classificado como um verbo substantivo irregular, que não pertence nem aos 
verbos ativos nem aos verbos passivos. com efeito, na senda do Brocense, Amaro de roboredo 
considera que «este Verbo, Sum, he como fundamento de todos (…). He irregular; & significa 
sustancialmente, ser, ou star» (roBoredo, 1619: 68-69).
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CAPÍTULO II

Século XVIII português
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1. contexto sociocultural e político-económico

Para compreendermos cabalmente a complexa conjuntura 
político-social e cultural do século XVIII português, teremos de 
nos reportar, ainda que muito sumariamente, ao panorama europeu 
setecentista que ficou assinalado por reviravoltas nos modos de pensar 
e formas de agir, sobretudo no que diz respeito à maneira de conceber 
o pensamento científico e de encarar os direitos dos indivíduos, 
acreditando-se na validade do progresso cultural e tecnológico, ao 
mesmo tempo que se tecem duras críticas à autoridade das entidades 
eclesiásticas e monárquicas. Assim, esta renovação abrangeu todas 
as áreas do conhecimento, assistindo-se a uma crítica profunda às 
instituições e princípios até então reinantes, dos quais se destaca 
a crítica à supremacia da fé e da tradição sobre a razão, o espírito 
crítico e o progresso, pelo que se atribui a designação de Iluminismo 
à centúria de setecentos.

ora, esta mudança de atitude perante a natureza, o Mundo e 
o próprio Homem começou a desenvolver-se já nos séculos XVI e 
XVII, consolidando-se ao longo do século XVIII. de facto, a partir 
do espírito humanista renascentista, que depositava uma grande 
confiança no valor individual do homem e na sua capacidade de 
produzir coisas novas, assistiu-se ao incremento de uma grande 
vitalidade intelectual, que se traduziu no surgimento de inúmeras 
obras que punham em causa os conhecimentos e teorias de cariz 
escolástico-filosófico que até aí tinham sido consideradas como 
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irrefutáveis, mas que não apresentavam nenhuns resultados práticos 
para a vida do homem.

em Portugal, o reflexo das ideias preconizadas pelos espíritos 
esclarecidos europeus fez-se sentir desde cedo, logo na primeira 
metade do século XVIII183, mas estava confinado a pequenos circuitos 
eruditos portugueses, pelo que a nível da população em geral existia 
uma quase total ignorância em relação aos acontecimentos culturais 
que ocorriam no resto da europa iluminada. Por isso, a divulgação 
das novas ideias praticamente não se fez sentir, ou era de evolução 
muito lenta fora da esfera intelectual do país.

A elite aristocrática portuguesa, a partir dos finais do século 
XVII e início do século XVIII, começou a evidenciar um crescente 
interesse intelectual, ao mesmo tempo que procurou ostentar um 
padrão de vida moderno, levando-a à criação de determinados 
círculos particulares onde se debatiam, essencialmente, as 
preocupações literárias barrocas, constituindo sobretudo um espaço 
de entretenimento cultural. nestes locais, que entretanto abriram as 
suas portas a alguns eruditos nacionais e estrangeiros fora da esfera 
aristocrática, debateram-se cada vez mais os problemas da atualidade, 
mormente as novas orientações científicas, históricas e filosóficas, 
sendo que as questões literárias barrocas iam sendo relegadas para 
segundo plano. de entre essas reuniões, saliente-se as que foram 
empreendidas desde 1696 pelos condes da ericeira, sobretudo por 
d. Francisco Xavier de Meneses, 4º conde da ericeira (1673-1743), e 
que ficaram conhecidas pelas designações de conferências discretas 
e eruditas (entre 1696 e 1705), Academia dos generosos (entre 1714 e 
1716) e Academia Portuguesa (entre 1717-1722)184. estas conferências 
tiveram um papel relevante na divulgação das novas ideias e 
pensamentos que gravitavam na europa, permitindo o contacto de 
_________________________
183 Pedro calafate defende que uma grande parte dos textos maiores do Iluminismo em Portugal 

foi elaborada durante o reinado de d. João V (cf. cALAFAte, 2002: 12).
184 António salgado Júnior considera que não devem utilizar-se todas estas designações, já que 

todas elas se reportam a uma única academia que foi implementada por d. Francisco Xavier 
de Meneses e, portanto, atribui-lhe a designação de ‘conferências eruditas’ com sucessão de 
várias fases (cf. sALgAdo JÚnIor, 1994b, 196).
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intelectuais portugueses e estrangeiros, sendo que no contexto das 
linhagens ilustradas dos alvores do século XVIII em Portugal, a casa 
ericeira se destaca pelo seu dinamismo mecenático (cf. ArAÚJo, 
2003: 23).

Possuidor de uma vasta erudição, d. Francisco Xavier de Meneses 
empreendeu uma série de contactos com muitas personalidades da 
vanguarda intelectual estrangeira, sobretudo da espanha, da Itália, 
da Holanda e da França, assumindo um papel fundamental na 
divulgação das novas ideias literárias, defendendo os «postulados 
da crítica neoclássica, embora, na prática continuasse a prosar e a 
versejar à maneira barroca» (ArAÚJo, 2003: 24). no entanto, esta 
bifurcação do seu gosto literário, não o impediu de expandir entre 
os eruditos portugueses as novas tendências literárias praticadas na 
Academia real Francesa, pelo que traduziu a «Arte Poética de Boileau, 
que ficou inédita até 1793» e escreveu uma «epopeia sobre o conde 
d. Henrique, a Henriqueida, modelada pela Henriade de Voltaire» 
(sArAIVA e LoPes, 2000: 565), entre outras obras literárias.

todavia, a atenção de d. Francisco Xavier de Meneses pelas 
novas ideias não se cingiu aos aspetos literários. na realidade, 
interessou-se pela nova ciência em geral e particularmente pela física, 
matemática, política, filologia e história, vindo a ser eleito diretor da 
Academia real de História, fundada em 8 de dezembro de 1720185 
por d. João V186, e sócio da real Academia de Londres, a partir de 
1738. ora, muitos desses interesses foram suscitados pelo contacto 
que estabeleceu com o Padre rafael Bluteau (1638-1734)187, que tendo 
_________________________
185 A Academia real de História foi a primeira academia criada oficialmente em Portugal. esta 

instituição tinha como missão oficial efetuar a revisão da história civil e eclesiástica de Portugal, 
representando um esforço de d. João V para instituir uma academia similar às já existentes 
no estrangeiro. no entanto, além do labor histórico, os membros desta academia também se 
dedicavam ao tratamento das questões científicas, já que muitos dos seus membros também 
pertenciam à academia portuguesa e estabeleciam contactos com os sócios dessas academias 
estrangeiras, onde o debate sobre as questões científicas assumia um papel de grande relevo.

186 d. João V interessou-se pela nova ciência e tenta integrar o país no seio da vida mental da 
europa, fomentando o mecenato aos intelectuais do reino e participando em muitas orações 
académicas. 

187 rafael Bluteau, de descendência francesa, foi clérigo regular teatino, vindo para Portugal 
em 1668. estudou Humanidades no célebre colégio de La Flèche em Paris e, posteriormente,
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sido conselheiro técnico do seu pai, o 3º conde da ericeira, d. Luís 
Xavier de Meneses, foi também um dos membros mais assíduos das 
conferências realizadas no palácio de d. Francisco Xavier de Meneses, 
local onde fez as suas intervenções científicas e culturais, divulgando 
as atividades científicas das grandes academias europeias.

o nome do Padre Bluteau adquire uma importância fundamental 
não só pela amplitude da obra que nos legou, mas também pelas 
características inovadoras e pelo carácter renovador dos seus 
textos. carlos Assunção realça que o «Iluminismo, em Portugal, 
não coincide com o lançamento do Verdadeiro Método de Estudar 
de Verney [188], (…) nem com a publicação da Teórica Verdadeira 
das Marés, (…) de castro sarmento[189], nem com a publicação de 
Os Elementos de Geometria Plana e Sólida, de Manuel campos[190] 
(AssunÇÃo, 1997: 121). o mesmo investigador admite que estas 
obras têm o seu cunho de influência no esforço de renovação cultural 
da época, no entanto, assevera que «o Vocabulário Portuguez e Latino 
de rafael Bluteau, publicado entre 1712 e 1721, com o Suplemento 
de 1727, constitui a origem mais remota na renovação de conceitos 
da filosofia e da ciência, em geral» (AssunÇÃo, 1997: 121). deste 
modo, O Vocabulário Portuguez e Latino, pela força da exaustão com 
que estuda, normaliza e reflete a língua portuguesa, constitui um 
instrumento de trabalho importante para os investigadores modernos, 
dado que «surge como fonte directa do léxico português clássico, do 
qual nos dá a forma e os sentidos» (MArQuILHAs, 2001: 106). A 
este respeito, António gouveia refere que o dicionário de Bluteau 
_________________________
 no colégio dos Jesuítas de clermont. Ainda muito jovem frequentou sucessivamente as 

universidades de Verona, roma e Paris. Foi ordenado clérigo regular em 1661, e foi membro da 
Academia real de História. Possuidor de uma grande erudição, fruto dos seus intensos estudos 
e das suas constantes deslocações aos grandes centros culturais, é visto pelos investigadores 
como um homem de uma curiosidade intelectual invejável. 

188 (1718-1792).
189 (1691?-1761).
190 Apesar de não se saber com exatidão a data de nascimento do autor, Inocêncio da silva adianta 

que provavelmente terá nascido por volta do ano de 1680, porém, nada referencia a propósito da 
morte do autor (cf. sILVA, 1860: 5, 385-386). também Barbosa Machado se refere a este autor, 
no entanto, nada adianta a respeito das datas de nascimento e óbito de Manuel de campos (cf. 
MAcHAdo, 1966: III, 212).
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«é um dos trabalhos que frutificaram no ambiente das academias. 
dominar a língua, concedendo-lhe elasticidade e especificidade, foi 
um caminho que se percorreu desde o século XVI e que tem neste 
dicionário um importante ponto de chegada» (gouVeIA, 1993: 431).

no entanto, à semelhança de d. Francisco Xavier de Meneses, 
também não são apenas as questões de natureza linguística e literária 
que despertam o interesse de Bluteau. de facto, a curiosidade do 
autor parece abranger todos os campos do saber e, embora não nos 
tenha legado um sistema de pensamento propriamente dito, há no 
seu carácter uma preponderância inequívoca de um intelecto dotado 
de uma atividade efervescente que lhe possibilitou desempenhar um 
papel notável nos alvores do Iluminismo. Assim, tal como outros 
defensores das novas ideias das ciências, o teatino encara o progresso 
científico e tecnológico como a base de sustentação da superioridade 
dos modernos face aos antigos.

não raras vezes, o padre teatino deixa transparecer a sua 
inclinação pelas teses dos modernos. Assim, partindo do pressuposto 
que «[h]uma das grandes provas da constância da natureza no 
Mundo grande, he a actividade das faculdades d’alma no pequeno 
mundo» (BLuteAu, 1728: I, 39), advoga que «nos homens deste 
tempo a memoria, e o juizo tenhaõ ou igual, ou ainda mais vigor, que 
nos antepassados, claramente o demonstra a perfeiçaõ, e altura, em 
que hoje estaõ as Artes, e sciencias; os livros, que nellas escrevem os 
modernos, excedem no numero, methodo, noticia, e elegancia todas 
as obras dos antigos» (BLuteAu, 1728: I, 39). Além disso, valoriza o 
progresso técnico porque torna a vida do homem mais confortável, 
mas acima de tudo permite a observação direta dos factos, afirmando, 
por exemplo, que «[c]om telescopios até no concavo da Lua penetra 
a vista; com Microscopios fazem os olhos anatomia de atomos, e 
argueiros; com Thermometros se medem os graus do frio, e do calor; 
com Barometros se conhece a leveza, e o pezo do ar» (BLuteAu, 
1728: I, 39).

enalteceu todos os progressos que tinham sido alcançados por 
todas as ciências, destacando as instituições académicas estrangeiras 
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que tinham sido implementadas com o intuito de divulgar e fazer 
progredir o conhecimento científico, de cunho naturalista, sobretudo 
em Inglaterra, Itália, Alemanha e França, referindo também o 
trabalho similar das academias portuguesas, instituídas por d. 
Francisco Xavier de Meneses (cf. BLuteAu, 1728: I, 340-341).

não obstante a defesa e a apologia das ciências renovadas, Bluteau 
teve consciência das próprias limitações dos conhecimentos de 
muitas delas, considerando que o conhecimento científico era ainda 
muito incipiente. À exceção das ciências matemáticas, moldadas à 
maneira de descartes, que constituíam a única fonte de certeza 
científica, advogou que as outras ciências como a filosofia, a lógica e 
a física nada tinham de certo a não ser a sua incerteza (cf. cIdAde, 
1984, II: 41), pelo que admitiu que o conhecimento só poderia ser 
obtido pela geometria, na medida em que atuava pela demonstração. 
no entanto, afastou-se dos cartesianos relativamente ao facto de estes 
considerarem que só a razão era capaz de levar à verdade científica, 
parecendo perfilhar do ponto de vista newtoniano que substituiu as 
verdades da razão pelas verdades da experiência, consolidando as 
teorias em voga em França e Inglaterra, na sua época (cf. cIdAde, 
1984, II: 46).

saliente-se, entretanto, que o espírito eclético adotado por Bluteau 
parece estender-se a quase todo o escol de ilustrados portugueses. 
neste contexto, a noção de ecletismo deve ser entendida como uma 
«forma de proclamação de autonomia intelectual e de independência 
crítica daqueles que apenas estavam dispostos a aceitar, no vasto 
plano da história da filosofia191, o que se lhes afigurasse conforme à 
recta razão, ou melhor, ao seu próprio modelo de racionalidade, 
previamente formulado» (cALAFAte, 2002: 14). Por outro lado, este 
mesmo ecletismo fazia-se sentir também na questão tão em voga na 
mentalidade setecentista, a querela entre os antigos e os modernos. 
embora existisse uma inclinação dos autores portugueses pelas teses 
dos modernos, muitas vezes adotavam alguns dos princípios dos 
antigos._________________________
191 não devemos esquecer que a designação genérica de filosofia nesta época representava todas as 

áreas do saber.
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o médico Jacob de castro sarmento192, apesar de viver no 
estrangeiro, sempre foi um acérrimo defensor da introdução em 
Portugal da filosofia de cunho natural ou newtoniana, representando 
a «primeira tentativa séria de implementar o estudo positivo» no nosso 
país (AndrAde, 1966: 127). sarmento não se poupou a esforços no 
sentido de implementar relações estreitas entre a Academia real de 
História de Portugal e a real sociedade de Londres, pelo que sugeriu 
à academia portuguesa a criação de um Jardim Botânico em Lisboa, 
«assegurando, para o efeito, o envio, através da royal society, de 
todo o género de sementes e plantas» (ArAÚJo, 2003: 43), insistindo 
também na abertura da academia portuguesa às ciências e às artes 
naturais que, em sua opinião, eram dignas de perfeição e beleza. 
Porém, esta ideia foi refutada pelos membros da academia portuguesa.

À semelhança de castro sarmento, António nunes ribeiro 
sanches (1699-1782)193, apesar de viver no estrangeiro, pretendeu que 
o seu país aderisse à nova cultura europeia, pelo que desenvolveu 
esforços no sentido de divulgar entre os portugueses a ciência e a 
pedagogia que se exercitavam no resto da europa. esta divulgação 
_________________________
192 sarmento graduou-se em artes na universidade de évora e obteve a graduação em medicina na 

universidade de Lisboa. de origem judaica, em 1721, refugia-se em Londres devido ao receio 
da intolerância religiosa. nessa cidade, pertenceu ao colégio real dos Médicos e foi membro 
da real sociedade, tendo obtido também o grau de doutor pela universidade de Aberdeen, na 
escócia, onde foi docente.

193 de origem judaica, ribeiro sanches frequentou direito e Medicina na universidade de coimbra. 
criticando o método de ensino que aí se praticava, muda-se para a universidade de salamanca, 
onde encontra «do ponto de vista pedagógico e científico, os defeitos que por cá o tinham 
aborrecido» (cIdAde, 1984, II: 55), acabando, no entanto, por doutorar-se nesta instituição. 
Posteriormente regressa a Portugal, mas volta a abandonar o nosso país em 1726 por temer a 
inquisição. extremamente interessado pelas questões científicas, procura encontrar os locais 
onde se pratica a ciência mais segura, pelo que se desloca aos países do norte da europa, «onde 
as ciências físico-químicas e naturais, como a medicina, se tinham profundamente renovado» 
(cIdAde, 1984, II: 55). Assim, esteve nas principais cidades europeias, sobretudo em Itália, 
França e Inglaterra, mas é Londres que mais o atrai, advogando que nesta cidade as ciências são 
ensinadas como em nenhum outro lugar. Posteriormente frequenta a universidade de Leiden, 
na Holanda, onde foi discípulo de Boerhaave. seguiu depois para a rússia onde foi médico da 
czarina e dos exércitos imperiais, radicando-se, em 1747, em Paris. Investigador incessante da 
nova ciência, não se cansou de estudar as ciências naturais, estabelecendo contactos com os 
grandes centros de investigação a nível da europa, contactando com os médicos de renome 
internacional do seu tempo e relacionando-se também com o naturalista Buffon (1717-1788) e 
com os enciclopedistas diderot e d’Alembert.
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efetuou-se sobretudo através das seguintes obras: Método para 
aprender a estudar Medicina (1763) e Cartas sobre a Educação da 
Mocidade (1760). nestes textos, o autor preconiza a necessidade de 
uma reforma da cultura científica e filosófica em Portugal, sobretudo 
a nível do ensino, sendo de notar que os seus pressupostos viriam a 
influenciar a redação, em 1772, dos novos estatutos da universidade 
de coimbra, nomeadamente na faculdade de medicina e nos assuntos 
de pedagogia em geral.

elaboradas de acordo com as ideias reformistas e pedagógicas 
advogadas na época em quase toda a europa iluminada, estas obras 
expõem as vantagens do ensino experimentalista e os benefícios da 
tutela do ensino por parte do estado no sentido de formar cidadãos 
livres e úteis à sociedade. A primeira obra supracitada edifica os pilares 
para a instituição de uma Faculdade real de Medicina, de acordo com 
as que já existiam em outras cidades da europa; e a segunda pretende 
dar a conhecer a história do ensino e da pedagogia na europa, desde 
os primeiros tempos da era cristã, de modo a justificar a defesa da 
secularização do ensino.

Assim sendo, ribeiro sanches preconizava uma reforma do 
ensino assente numa ciência que baseava os conhecimentos na 
experiência e na observação dos factos194, constituindo um dos 
aspetos que Verney195 pretendeu perpetuar.
_________________________
194 neste contexto, ribeiro sanches imprime à componente prática do ensino uma importância 

extrema, que deverá ser acompanhada por um vasto conjunto de instrumentos que apoiem a 
observação e a experiência.

195 oriundo de uma família francesa, o erudito Luís António Verney foi uma figura cimeira do 
Iluminismo português. Foi educado pelos jesuítas e pelos oratorianos, frequentando depois 
a universidade de évora, onde se formou em teologia. em 1736 parte para Itália, onde virá a 
completar os seus estudos teológicos, defendendo a tese em teologia especulativa e dogmática. 
Porém, a preocupação com as questões pedagógicas despertaram, desde cedo, o interesse do 
autor, pelo que criticou o ensino praticado nas instituições em que fez os seus estudos menores 
e superiores, pretendendo, deste modo, reformular todos os graus de ensino portugueses. Já em 
Itália, interessou-se pela organização do seu sistema de ensino, enaltecendo as reformas que 
aí tinham sido implementadas no sentido de responder às necessidades de um ensino baseado 
na prática e na eficiência, tão advogados no período iluminista. Por outro lado, estabeleceu 
contactos frequentes com o erudito eclesiástico Muratori (1672-1750), do qual aproveitou 
muitas sugestões pedagógicas e que muito provavelmente influenciaram o autor português na 
redação da obra que o imortalizou – Verdadeiro método de estudar, publicada em 1746. 
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A convicção de que a orientação do ensino português, alicerçada 
numa base escolástica tradicional, estava desajustada à realidade 
da época, levou Verney a defender a implementação de um ensino 
solidificado numa orientação racionalista, em termos pedagógicos, 
e numa orientação experimentalista, em termos científicos, pelo 
que aconselhou uma pedagogia «dependente de correntes filosófico-
culturais recentes» (sALgAdo JÚnIor, 1994c: 1137), apresentando 
como principais mentores o inglês Locke, a nível filosófico; o inglês 
newton e o holandês Boerhaave, a nível científico; e Locke e os 
franceses rollin (1661-1741), Fénelon (1651-1715) e Lamy (1640-
1715), a nível pedagógico (cf. sALgAdo JÚnIor, 1994c: 1138). não 
obstante esta apologia pelo método dos modernos, Verney admite 
existir diversidade entre eles, numa clara refutação a descartes e a 
gassendi (1592-1655)196. de facto, «aindaque fosem Anti-Aristotelicos 
nos-fundamentos, muito se-inclinavam ao Peripato, no-metodo. 
Viam-se obrigados, a dar razam de tudo; porque os Peripatéticos, 
com quem brigavam, os-obrigavam a isso. e como nós nam 
tenhamos, tal conhecimento das-coizas, que posamos dar razam de 
tudo; por-isso, para fazer o seu sistema verosimel, se-valeram do-
metodo aristotélico, que pola maior parte, funda-seem supozisoens, 
e nam em provas. Por-isso os cartezianos, e gazendistas, aindaque 
se-chamem modernos, porque se-fundamnas experiências; contudo 
sam Filozofos ipoteticos; que é o mesmo que dizer, mãos Filozofos» 
(VerneY, 1746: II, 37).

ora, o pensamento pedagógico apoiado no modelo empirista já 
antes tinha sido cultivado por Pina e Proença (1693-1743)197 na sua 
_________________________
196 este matemático, filósofo, teólogo e astrónomo francês advogava o método empirista de cunho 

epicurista como forma de obter o conhecimento.
197 de origem nobre, Martinho de Mendonça de Pina e Proença formou-se em Filosofia na 

universidade de coimbra. não obstante este facto, a sua erudição, fruto de um fecundo 
autodidatismo, estendia-se à matemática, ao grego, ao latim, à retórica e ao direito. As viagens 
que realizou ao estrangeiro no âmbito da comitiva do Infante d. Manuel, irmão de d. João V, 
permitiram-lhe o contacto com personalidades da vanguarda cultural europeia. estabeleceu 
contactos com o discípulo de Leibniz, Wolff (1679-1754), e com o divulgador do pensamento 
de newton, s’gravesande (1688-1742), tornando-se adepto das teorias pedagógicas de Fénelon, 
rollin e Locke. Foi sócio fundador da Academia real de História e membro da academia 
literária que ficou conhecida com a designação de Academia dos Anónimos (1714).
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obra mais célebre, Apontamentos para a Educação de hum Menino 
Nobre, saída dos prelos no ano de 1734. numa tentativa de estabelecer 
uma educação direcionada para as crianças nobres, o autor português 
aproveita algumas sugestões pedagógicas de Fénelon, na obra De 
l’education des filles (1688), e de charles rollin, em traité des Études 
(1726). no entanto, é na obra lockiana, Some Thoughts Concerning 
Education (1693)198, que Pina e Proença encontra a sua principal fonte 
de inspiração, advogando que Locke, tendo sido médico, «escreveo 
doutamente sobre a educaçaõ dos meninos» (ProenÇA, 1734: 3), 
pelo que tentou adaptar os princípios da educação preconizados pelo 
autor inglês. neste contexto, limitando as sugestões pedagógicas 
ao que hoje designamos de ensino pré-escolar, básico e secundário, 
Pina e Proença tece algumas críticas ao ensino em vigor, defendendo 
que a educação deve contemplar a vertente moral e intelectual, não 
descurando porém a vertente física. Assim, se «o principal fim da boa 
educação deve ser adornar de virtudes a alma, tambem deve attender 
a quanto póde adquirir para o corpo, disposição perfeita, robusta, 
e capaz, naõ só do estudo, mas de todos os laboriosos exercicios da 
vida activa, e militar, e naõ sómente a saude, e vigor do corpo, he 
meyo para os adiantamentos no estudo das sciencias, e nos empregos 
da republica, mas tambem parte, ou condiçaõ da perfeita felicidade 
humana na vida» (ProenÇA, 1734: 2).

como se depreende, a educação moral das crianças assume um 
papel de relevo nas propostas educacionais do autor, considerando que 
a fomentação da razão, da prudência e da justiça, aliadas à contenção 
e à moderação das paixões nas crianças constituirão elementos 
cruciais para que no futuro se tornem homens responsáveis e livres, 
sabendo respeitar a liberdade dos outros, tendo «perfeita disposição 
_________________________
198 com os princípios pedagógicos expostos nesta obra, Locke pretendeu guiar a educação dos 

nobres. deste modo, criticando o ensino escolástico em vigor, que via o aluno como um 
recetáculo passivo de conhecimentos, defendeu uma formação educacional direcionada para 
o desenvolvimento do intelecto mediante a moral, com o intuito de formar seres conscientes, 
livres e úteis a si próprios e à sociedade. Assim, preconizou uma educação formativa, alicerçada 
na experiência e na razão, englobando uma educação do corpo e da mente, sendo que a 
educação física constituía apenas um meio para a educação do intelecto. neste processo, o 
trabalho do educador deveria centrar-se no desenvolvimento do intelecto do seu aluno.
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para vencer as paixoens mais fortes, e resistir aos combates dos vicios» 
(ProenÇA, 1734: 53).

o autor preconiza uma educação direcionada para a vida prática, 
descurando o ensino que baseia o seu método na transmissão de um 
saber enciclopédico, no qual o aluno é um mero recetor passivo do 
conhecimento, reiterando que se é «verdade, que parece bem, que 
hum moço nobre tenha huma noticia geral de toda a erudiçaõ», 
também não é menos verdade que para obter esse conhecimento 
seja «nessario saber miudamente todos os ritos, e antiguidades de 
roma, e grecia, nem conhecer as propriedades de todas as curvas 
algébraicas», visto que para «esta summaria, e superficial noticia, 
basta qualquer Mestre com bons livros; porque de todas as materias, 
e sciencias há hoje breves, e claros compendios, que ao Mestre possaõ 
servir de guia» (ProenÇA, 1734: 186). deste modo, o papel do 
professor assume uma importância relevante pois «naõ consiste, em 
fazer a memoria do seu discipulo, hum escuro, e confuso almazem de 
factos, e de vozes; mas sim em lhe ordenar, e aclarar as noçoens, que 
correspondem aos mais vulgares termos; costumallo a distinguillas 
bem, e a conhecer nellas attentamente as proporções, e respeitos, 
que humas dizem a outras; ensinallo a vencer seos proporios 
appetites, inspirarlhe hum amor à razaõ, e boa ordem, ensinarlhe 
os fundamentos da sociedade civil» (ProenÇA, 1734: 183-184). 
Por seu turno, o discurso pedagógico deve ser adequado à idade da 
criança, preconizando o recurso a uma linguagem clara e simples, 
sendo que a explicitação dos conhecimentos deve ser iniciada com 
o conhecimento do «Mundo sensível», passando posteriormente «ao 
Moral» (ProenÇA, 1734: 336), com o recurso à exemplificação e às 
imagens sensíveis para o esclarecimento das ideias abstratas.

também o nome do professor oratoriano199 teodoro de Almeida 
_________________________
199 A congregação do oratório foi fundada em 1565 por s. Filipe de neri e foi aprovada, 10 

anos depois, pelo papa gregório XIII. esta congregação, formada por clérigos seculares que 
viviam em comunidade e sob o voto de pobreza, dedicou-se sobretudo à instrução popular 
e à assistência a idosos. em Portugal, a congregação foi fundada por Bartolomeu de Quental, 
em 1668, e obteve a proteção de d. João V. esta instituição teve um papel importante na vida 
cultural do século XVIII, sobretudo pela tentativa de implementação nos seus colégios de 
um ensino filosófico mais inovador. Para além de ter premiado uma maior simplicidade no
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(1722-1804)200, sob a influência do seu mestre o padre João Baptista, 
ganha prestígio crescente na década de 50 da centúria de setecentos, 
como divulgador de temas científicos, sobretudo pela apologia à 
ciência praticada pelos modernos, como de resto expôs na sua Oração 
em louvor da filosofia experimental (1757), onde enalteceu a natureza 
física vista sob a perspetiva da filosofia experimental. Porém, à 
semelhança da maior parte dos autores portugueses, assume-se como 
um autor eclético, pelo que no capítulo III da Recreação Filosófica 
comunica o seguinte: «não me hei-de cingir a alguma escola, nem 
hei-de seguir cegamente a autor algum determinado» (Almeida apud 
AndrAde, 1966: 266).

Porém, parece existir alguma evolução no pensamento de teodoro 
relativamente aos autores modernos, uma vez que, segundo Luís 
Bernardo, na primeira edição da Recreação Filosófica, aceita a teoria 
de descartes, posteriormente, na terceira impressão (acrescentada 
e emendada pelo autor), parece afastar-se do autor francês (cf. 
BernArdo, 1998: 9), confessando a sua indecisão entre descartes 
e newton: «naõ sou newtoniano, nem carteziano (…) eu sigo, que a 
lús é uma sustancia, ou corpo sutilisimo, pois trespassa o vidro. sigo 
_________________________
 ensino da gramática latina, da teologia, da moral, da filosofia e da retórica, existia ainda uma 

admiração pelos pressupostos da ciência experimental, abrindo caminho ao ensino racionalista, 
contrário, em muitos aspetos, aos pressupostos aristotélicos da esfera de pensamento dos 
padres da companhia de Jesus. esta constituía uma ordem religiosa, de clérigos regulares, 
fundada por sto. Inácio de Loila e aprovada pela bula Regimini militantis Ecclesiae, de Paulo 
III, em 1540. A vinda dos jesuítas para Portugal deveu-se ao principal de santa Bárbara, 
doutor diogo de gouveia. os jesuítas portugueses foram sobretudo educadores, professores 
e pregadores dos diversos reinados, mas dedicaram-se com igual entusiasmo a um vasto leque 
de outras tarefas. o ensino que praticavam era gratuito e aberto a todas as classes sociais, uma 
vez que a companhia de Jesus apenas aceitava iniciar uma nova escola quando existisse uma 
doação ou uma fundação que assegurasse os meios necessários para o seu funcionamento. no 
âmbito educacional, chegaram a atingir 30 estabelecimentos de ensino que formavam a única 
rede escolar orgânica e estável no país. em meados do século XVIII, o número total de alunos 
rondava os vinte mil, numa população de três milhões de habitantes.

200 este padre da congregação do oratório nasceu e morreu em Lisboa. no entanto, viveu em 
espanha e França para fugir às perseguições de Marquês de Pombal. Autor de uma vasta obra, 
ganhou renome internacional, tornando-se num dos nomes mais sonantes entre os ilustrados 
portugueses, sobretudo através das suas obras de maior destaque: Recreação Filosófica, 
publicada sensivelmente entre 1751 e 1800, em 10 volumes, e O Feliz Independente do Mundo e 
da Fortuna, vinda a lume no ano de 1779, em 3 volumes. nas suas obras, destaca-se o facto de 
o autor tentar conciliar a filosofia experimental e o cristianismo natural.
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_________________________
201 depois da Academia real de História, a Academia real das ciências é a segunda academia 

portuguesa criada sob a proteção régia, sendo que os seus estatutos são aprovados por d. Maria 
I, por «Aviso de 24 de dezembro de 1779» (sALgAdo JÚnIor, 1994: 19).

que com a lús do sol vem inumeraveis particulas de fogo: nisto atento 
eu firmamente, porque as experiências o convencem; agora se esta lús 
é uma chama tenuisima como dizem os newtonianos, ou meramente 
materia agitada, como querião os outros, eu vos afirmo com toda a 
sinceridade que o não sei» (Almeida apud BernArdo, 1998: 9), 
e, por fim, talvez influenciado «pela evolução dos conhecimentos 
científicos e pelo prestígio da teoria newtoniana» admite, numa 
memória à Academia real das ciências de Lisboa201, que «descartes 
quis encher o espaço dos ceos de materia taõ longa, que nem o menor 
vácuo se pudesse admitir; cuidava elle que ter a cabeça cheia destas 
ideias vans, era o mesmo que encher o universo de materia verdadeira. 
Apareceu depois o grande newton e alimpou de tal forma todos os 
espaços celestes que tudo ficou reduzido a um vácuo perfeitíssimo: (…) 
ora eu admito serem os espaços celestes banhados desta substância 
luminosa, que são partículas de fogo despedidas como setas do corpo 
luminoso para toda a parte em redondo, e digo que esta substância 
não pode causar a mínima retardação dos Planetas (…) As partículas 
de luz são como setas miudíssimas que o sol despede para toda a 
parte» (Almeida apud BernArdo, 1998: 9).

o facto de os nossos ilustrados revelarem algumas incertezas 
a respeito das teorias científicas modernas constitui um aspeto 
importante, já que indicia que eles não aceitavam passivamente 
os conhecimentos. Pelo contrário, submetiam-nos a uma análise 
crítica e rigorosa. é neste contexto que devemos entender a posição 
do oratoriano João Baptista a respeito da gravidade, que não se 
contentando com nenhuma explicação dos modernos, «de bom 
grado, se volta para Aristóteles e são tomás» (AndrAde, 1966: 
160). este criticismo, de resto, parece ter sido suscitado sobretudo pela 
publicação do periódico, entre 1726 e 1740: Teatro Critico e Universal, 
do espanhol Benito Feijóo (1676-1764), causando grande escândalo 
em Portugal.
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esta obra, que abrangia questões de mitologia, de medicina, de 
psicologia, e de física, entre outros assuntos, constituía um conjunto 
complexo de assuntos que contribuíam muito para acentuar as 
incertezas filosóficas que pairavam entre os intelectuais portugueses 
e espanhóis na época, sobretudo aquelas que levantavam o véu a 
respeito da validade dos novos conhecimentos científicos. Assim, se 
por um lado Feijóo se declara abertamente a favor do empirismo de 
Bacon, por outro lado, limita as premissas do método experimental 
a alguns campos do saber, visto que desconfia dos progressos da 
ciência (cf. ArAÚJo, 2003: 46), pelo que o seu propósito principal 
é «abalar verdades, crenças e superstições geralmente aceites. o seu 
ponto de partida não é cartesiano, embora não ignore descartes. Mas 
o seu ponto de chegada também não é newtoniano». Feijóo procura 
apenas ensinar os seus contemporâneos a viver e a pensar sem recurso 
a muletas e a autoridades inúteis; a aceitar na base do provável, o 
futuro» (ArAÚJo, 2003: 46).

As questões levantadas por Feijóo a respeito da nova ciência, que 
de resto já tinham sido parcialmente referenciadas pela maioria dos 
intelectuais portugueses, suscitaram um debate aceso que se prolongou 
até aos anos 70 da centúria de setecentos, com opiniões a favor ou 
em contestação202 às preocupações do autor, fazendo correr rios de 
tinta na Península Ibérica, e embora muitas dessas polémicas não 
tivessem grande conteúdo científico, outras teceram considerações 
importantes, contribuindo para a progressão do trabalho científico 
em Portugal, apesar de a maior parte da literatura sobre a nova ciência 
constar do Index Librorum Prohibitorum e, posteriormente, da lista 
do edital de 24 de setembro de 1770 que «proibia praticamente tudo 
o que a europa ocidental tinha produzido, inspirada no espírito do 
século XVIII» (rodrIgues, 1980: 35).

Foi, no entanto, o Verdadeiro Método de Estudar que mais 
polémica causou, não só no nosso país como no estrangeiro. Ao 
trazer para a praça pública o debate sobre questões que anteriormente 
_________________________
202 Banha de Andrade apresenta-nos uma lista bibliográfica bastante significativa das obras 

dos autores portugueses que comentavam a opinião de Feijóo, incidindo sobre um assunto 
específico ou visando todas as questões em causa (cf. AndrAde, 1966: 138-150).
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tinham sido confinadas a pequenos círculos eruditos, ou afloradas 
em livros e prospetos, Verney dissemina publicamente as ideias mais 
vanguardistas da europa, ao mesmo tempo que denuncia o estado 
decadente da ciência em Portugal, fazendo os seus comentários 
através do seu programa reformista para o ensino, empregando 
um tom demasiado crítico e irónico que provocou um escândalo 
generalizado, sobretudo nas elites ligadas ao ensino203 e no seio 
de algumas personalidades individuais que de alguma forma 
ficaram chocadas com as críticas que aí se verificavam à sociedade 
portuguesa204, numa clara defesa de um ensino solidamente eficaz 
no sentido de dotar «os serviços públicos essenciais ao país – a 
medicina, a jurisprudência civil ou canónica, e a teologia – de 
pessoas suficientemente formadas para a eficiência» (sALgAdo 
JÚnIor, 1994c: 1138). de resto, a posição de Verney face ao ensino 
e à própria sociedade estava em conformidade com a mentalidade do 
homem setecentista europeu que reclamava uma reforma pedagógica 
imposta pelos novos pressupostos da metodologia e do progresso das 
ciências e preconizava uma renovação social e cívica da sociedade, 
onde a liberdade de expressão assumia um papel relevante, pelo que 
criticava a rusticidade dos meios técnicos e o baixo nível de vida das 
pessoas, no sentido de ver implementada uma economia de mercado 
que visava a riqueza da sociedade e consequentemente a melhoria da 
condição humana, numa clara defesa de uma sociedade mais justa.

o Verdadeiro Método de estudar é composto por 16 cartas 
que correspondem às disciplinas vigentes no plano de estudos da 
época205. deste modo, o autor mantém o «plano tradicional de estudos 
_________________________
203 estas críticas dirigiam-se sobretudo aos jesuítas, a quem dedica a obra, reprovando tudo o 

que era objeto de estudo nas escolas. Atacava também a autoridade pela qual esses estudos 
eram tidos como verdades irrefutáveis, preconizando que o ensino exercido pela companhia 
de Jesus se manifestava na mentalidade da sociedade portuguesa.

204 embora Verney se tenha notabilizado sobretudo na área pedagógica, as suas propostas 
reformistas estenderam-se também a todos os ramos da sociedade, em especial às reformas 
da Igreja e do estado, numa linha metodológica que se situa no espírito mais íntimo do 
Iluminismo europeu.

205 As 16 cartas dizem respeito «I-Língua Portuguesa; II-gramática Latina; III-Latinidade; IV-
grego e Hebraico (e ainda Línguas modernas); V e VI-retórica; VII-Poesia; VIII-Lógica; IX-
Metafísica; X-Física; XI-ética; XII-Medicina; XIII-direito civil; XIV-teologia; XV-direito 
canónico; XVI-regulamentação geral dos estudos» (sALgAdo JÚnIor, 1994c: 1138).
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preparatórios de gramática, Latinidade e retórica, dos estudos 
intermediários de Filosofia, e dos superiores de Medicina, direito 
civil e canónico, e teologia» (sALgAdo JÚnIor, 1994c: 1138), 
mas advoga uma transformação no que diz respeito à orientação 
desses estudos, apresentando um novo método de ensino. salienta 
a «necessidade de tornar centro de estudos linguísticos, em vez do 
Latim, a própria língua materna; inclusão, ao lado das línguas clássicas 
já consideradas, de algumas línguas modernas (…); a substituição da 
retórica de ornato, sem finalidade persuasiva, por certos princípios 
mínimos conducentes ao discurso em perspetiva da razão; a inclusão, 
no quadro das necessidades da cultura geral, dos estudos históricos 
e geográficos; a importância a conceder aos estudos experimentais 
da Física como preparação científica dos estudos superiores de 
natureza técnica; a consideração a ter pelo direito das gentes como 
fundamentação dos estudos jurídicos; a importância a dar à teologia 
Positiva na preparação do teólogo» (sALgAdo JÚnIor, 1994c: 
1139), entre outros aspetos. Assim sendo, em cada uma das 16 cartas, 
Verney tece uma crítica ao ensino vigente, apresentando em seguida 
as respetivas linhas de reforma, sendo de destacar que a polémica 
instalada à volta da sua obra parece incidir, quase sempre, em relação 
aos comentários que aí são tecidos ao ensino escolástico.

As reformas que Verney pretende ver implementadas no ensino 
português partilham, em algumas vertentes, dos processos instituídos 
pelas monarquias europeias setecentistas que se preocupam acima 
de tudo com questões económico-políticas centralizadoras, as quais 
reclamam o controlo do estado sobre todos os sectores da sociedade, 
incluindo a Igreja. neste âmbito, a própria noção de educação 
ganha novos contornos a nível da europa. se até aqui o ensino 
escolástico tinha como objetivo fundamental modelar o homem para 
a obediência incontestável aos princípios cristãos, incutindo-lhe os 
valores e costumes doutrinados pela Igreja, numa clara submissão a 
roma. na centúria de setecentos, o ensino passa a ser encarado como 
um instrumento que está ao serviço da administração do reino, 
tendo como principal objetivo a formação de uma elite intelectual, 
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capaz de responder às solicitações dos governantes, numa política 
de teor mercantilista cujo pendor centralizador pretende governar a 
vida económica do país206, desvinculando-se da Igreja e valorizando 
a ascensão da burguesia. Foi este um dos principais motivos, senão 
o fundamental, que esteve na génese das reformas pombalinas do 
ensino, mormente dos estudos menores, visto que é na idade mais 
precoce que se começa a moldar o indivíduo para o ajustar às regras 
de comportamento que convêm à ideologia do estado.

no entanto, não era a governação despótica que tanto preocupava 
Pombal que parece constituir o âmago do pensamento verneiano 
para o ensino. Pelo contrário, sendo um veículo de renovação 
social e cívica da sociedade, o ensino almejava alterar o baixo nível 
de vida dos portugueses, face aos países mais cultos da europa, já 
que aí «sam tam raros os plebeos, que nam sa[bem] escrever, como 
aqui os que o-sabem» (VerneY, 1746, II: 254), pretendendo, deste 
modo, estabelecer uma sociedade mais justa e igualitária. de resto, 
este facto «remete-nos para um traço permanente da consciência 
pedagógica setecentista: a crença profunda na omnipotência da 
educação universal» (FernAndes, 1994: 123). Por isso, para Verney 
os filósofos não deveriam governar os estados, como se advogava na 
Academia real de História, mas era sua obrigação «aconselhar os reis 
e Ministros» (AndrAde, 1966: 298). Assim, à semelhança do que 
acontecia no resto da europa, Verney enviava, com alguma frequência, 
as suas sugestões aos governantes de Portugal, aconselhando que a 
riqueza e o poderio da nação tinha obrigatoriamente de contemplar 
uma governação pautada pela «sabedoria e doçura» (AndrAde, 
1966: 300), desenvolvendo, paralelamente, a agricultura, o comércio 
e os transportes.

Por outro lado, partindo do pressuposto que um dos aspetos mais 
importantes da economia política era proporcionar o aumento da 
população, com o intuito de estabelecer uma sociedade mais sólida e 
mais rica, defendia a implementação de medidas que fomentassem o 
_________________________
206 A modernização do estado português fez-se no sentido de tornar mais eficiente o serviço 

público com uma constante intenção centralizadora.
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seu crescimento, proporcionando-lhe também uma educação básica 
sólida, com um forte pendor moral e que contemplasse a generalidade 
da população masculina e feminina. Por esta razão, sugeria que 
deveria existir «em cada rua grande, ou ao menos bairro, uma escola 
do-Publico; paraque os pobres pudesem mandar lá, os seus filhos» 
(VerneY, 1746, II: 254), não esquecendo, porém, a importância da 
educação da população feminina, pelo que reiterava que nas cidades 
estrangeiras «avia escolas de molheres, que ensinavam em cazas 
separadas, rapazes, e raparigas. outras molheres somente ensinavam, 
raparigas: e asistiam em cazas grandes, onde recebiam algumas 
donzelas onradas, e civis; as quais seus Pais lhe-entregavam, para as-
doutrinarem em todo o genero» (VerneY, 1746, II: 254).

se é certo que no decorrer das reformas pombalinas do ensino 
se aumentou o número de escolas menores no continente, nas ilhas e 
nas possessões portuguesas em África, Ásia e América, executando-
se as diretrizes dos alvarás de 28 de Junho de 1759, do de 4 de Junho 
de 1771 e do de 11 de novembro de 1773, Pombal parece não perfilhar 
das conceções globalizantes de Verney para o ensino, já que no 
Preâmbulo da Lei de 6 de novembro de 1772 se declara que as escolas 
criadas estão proibidas aos «que são necessariamente empregados 
nos serviços rústicos e nas artes, que ministram o sustento dos 
povos e constituem os braços e mãos do corpo político» (goMes, 
1995: 26), para estes «bastariam “as instruções dos párocos”, ou 
seja, o catecismo» (goMes, 1995: 26). o ministro de d. José I não 
hesita em sacrificar ao obscurantismo a generalidade dos filhos das 
classes trabalhadoras, partilhando, em parte, da conceção de ribeiro 
sanches que começava por excluir do seu plano de educação todos 
os filhos dos trabalhadores, instituindo que se deveriam suprimir 
todas as escolas de ler e de escrever para manter estável as forças de 
trabalho que sustentavam o país, advogando que «todo o rapaz ou 
rapariga que aprendeu a ler e a escrever, se há-de ganhar o seu sustento 
com o seu trabalho, perde muito da sua força enquanto aprende, e 
adquire um hábito de preguiça e de liberdade desonesta. como são os 
mestres de ler e escrever homens rudes, ignorantes, sem criação nem 
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conhecimento algum da natureza humana, têm aqueles meninos 
(…) assentados, sem bulir, sempre tremendo e temendo. Perdem a 
força dos membros, aquela desenvoltura natural, porque a agitação, 
o movimento e a inconstância é própria da idade da meninice; e não 
convém uma educação tão mole a quem há-de servir à república, de 
pés e de mãos, por toda a vida» (sAncHes, [s.d.]: 129). Adiantava, 
ainda, que à «mocidade plebeia» bastava a educação cristã que seria 
dada pelo pároco ou sacristão, pelo que «não seria necessária a escola 
para aprender o catecismo, porque esta obrigação pertence à Igreja» 
(sAncHes, [s.d.]: 130).

seja como for, parece ter sido Verney um dos inspiradores 
fundamentais de todas as reformas do ensino setecentistas, «quer 
directamente, quer sobretudo indirectamente, através do ambiente 
criado pelos seus livros e pela polémica que eles provocaram» 
(goMes, 1995: 21). Por esta razão, podemos afirmar que Verney 
foi um dos ilustrados portugueses que em larga escala difundiu em 
Portugal as ideias iluministas, que populavam em toda a europa, já 
que baseou o seu pensamento nas reflexões levadas a cabo pelos autores 
mais conceituados a nível europeu. Foi, porém, de tal forma severo a 
expor o seu ponto de vista que, como já aludimos, provocou inúmeras 
reações ou a propósito de algum aspeto em particular ou a respeito da 
obra em geral, tanto a nível nacional como a nível internacional. «de 
uma maneira geral, pode dizer-se que, todos se escandalizaram com 
o tom irreverente da crítica, nenhum aderiu por completo às suas 
ideias, mas alguns discordaram tanto do “Barbadinho” como dos 
impugnadores jesuítas» (AndrAde, 1966: 207), provocando uma 
agitação intelectual sem precedentes em Portugal, que se traduziu 
em numerosas publicações, na maior parte das vezes anónimas ou 
dissimuladas em pseudónimos. 

o ódio ideológico de Verney à instituição de santo Inácio prende-
se essencialmente com o monopólio político que a companhia exercia 
sobre o ensino207 e a utilização de um método educativo baseado nas 
_________________________
207 recorde-se que nesta época os jesuítas asseguravam nos seus colégios disseminados por 

todo o país e nas colónias a quase exclusividade do ensino, tendo a seu cargo «57 colégios, 12 
seminários e uma universidade» (torres, 1998h: 88).
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especulações escolásticas que estava completamente ultrapassado à 
realidade setecentista. defendia, nesta sequência, uma mudança nos 
programas de ensino, que visavam a transformação de estruturas 
da sociedade como «a dos eclesiásticos, dos Juristas de ambos os 
direitos e dos Médicos» (AndrAde, 1980: 37).

As reações dos jesuítas não se fizeram esperar. Alguns inacianos 
destacam-se pela forma sarcástica com que repudiam o pensamento 
de Verney, negando-lhe qualquer qualidade, sobretudo em relação 
às suas propostas pedagógicas, pelo que apresentaram argumentos 
sólidos na defesa dos métodos usados pela companhia de Jesus no 
ensino. desses autores destacamos José de Araújo e Francisco duarte 
que trocaram com Verney acusações mútuas, mas sempre com o 
mesmo pano de fundo: Verney critica mordazmente o tradicionalismo 
dos métodos de ensino e os conteúdos programáticos dos jesuítas, e 
estes refutam veemente as afirmações de Verney.

José de Araújo, «que foi o mais acerbo impugnador» (AndrAde, 
1980: 44) de Verney, na obra Reflexões Apologéticas, saída dos prelos no 
ano de 1748, argumenta que, era um ultraje pôr em causa a autoridade 
da Igreja e o método de ensino da companhia de Jesus, pelo que, 
de uma forma intransigente, defendeu o método de ensino jesuítico. 
desconfia da física experimental, declarando que ela é mais curiosa 
que profunda e não tem interesse do ponto de vista metodológico. 
Assim, num tom irónico, argumenta: «apareçam as balanças para 
[pesar] o ar, que para bem se devia fazer esta experiência junto da 
Lua, onde não tem mistura de vapores e exalações que facilmente 
podem causar esse peso» (Araújo apud cIdAde, 1984, II: 135); troça 
da «forma ovada atribuída à terra, da nova ideia de copérnico» 
(cIdAde, 1984, II: 136) e rejeita a necessidade do estudo da história 
para se compreender qualquer ciência. note-se que Verney queria ver 
implementada no ensino o estudo das realidades políticas e sociais, 
para que fosse possível compreender o rumo dos acontecimentos, 
argumentando que a história era «o mais necessário prolegómeno 
em todas as ciências», uma vez que pelo seu estudo «adianta-se um 
homem muito na inteligência da matéria, e só assim fica capaz de 



135

ouvir o que deve e desenganar-se por si mesmo»208. Por esta razão, 
Verney defende a implementação de uma história natural da ciência, 
que exponha imparcialmente os acontecimentos, contribuindo para 
a própria promoção da ciência.

A troca de acusações entre Verney e Araújo não ficou por aqui 
e estendeu-se ao ensino de todas as disciplinas, incluindo o estudo 
do latim e do vernáculo. no latim «de que se obtinham tão poucos 
resultados ao fim de sete anos» (cIdAde, 1984, II: 146), Verney 
preconizava que deveria ser abolido o compêndio de Manuel Álvares 
e substituído por gramáticas mais acessíveis aos alunos, e elaboradas 
em português209. Advoga, por esta razão, a implementação oficial 
nas escolas portuguesas do ensino da língua materna210, reiterando 
que «o primeiro principio de todos os estudos deve ser, a gramatica 
da propria lingua. A razam porque nos-parece tam dificultozo, o 
estudo da-gramatica Latina, (…) é porque nos-persuadimos, que 
toda aquela machina de regras, é particular da-lingua Latina; e nam 
á quem nos-advirta, quais sam as formas particulares desa lingua, a 
quem chamam Idiotismos: quais as comuas com as outras. se a um 
rapaz que comesa, explicasem, e mostrasem na sua propria lingua, 
que á Verbo, cazo, Adverbio &c. que á formas particulares de falar, 
deque se-compoem, a sintaxe da-sualingua: se sem tantas regras, mas 
com mui simplezes explicasoens, fizesem, comque os principiantes 
refletisem, que, sem advirtirem, executam as regras, que se-acham 
_________________________
208 A importância que os homens das luzes atribuem à história do conhecimento prende-se com o 

facto de considerarem que o registo dos progressos realizados pelo homem ao longo da história 
contribuía para que a humanidade se tornasse mais justa. deste modo, a história deveria estar 
isenta de qualquer fator alheio à própria história (ArAÚJo, 2003: 52), visto que o principal 
inimigo do conhecimento radicava nas crenças especulativas e dogmáticas. Assim sendo, a 
própria história do conhecimento constituía um fator fundamental na educação do homem 
quer intelectual quer moralmente. este conceito, de resto, condensava o racionalismo de 
descartes e a conceção de educação de Locke, entre outros aspetos.

209 não devemos esquecer que o próprio Manuel Álvares preconizava que «os rudimentos, os 
géneros, as declinações, as irregularidades, os pretéritos e supinos, bem como a sintaxe» 
(AndrAde, 1980: 40), quando eram tratados pela primeira vez, deveriam ser explicados 
em vernáculo. nesta sequência, Verney criticava o autor madeirense por advogar uma coisa e 
praticar outra.

210 recorde-se que nesta época havia instituições que já ensinavam o português como era o caso 
da universidade de évora.
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nos-livros: e isto, sem genero algum de preceitos, mas pólo ouvirem, 
e exercitarem» (VerneY, 1746, I: 8-9), deste modo qualquer aluno 
teria a «percesám das-linguas todas» (VerneY, 1746, I: 9).

Verney parece assim perpetuar a aspiração de Amaro de roboredo 
que, em 1619, defendia a reformulação do método de ensino jesuítico 
da língua latina no sentido de o tornar mais eficaz. entre outros 
aspetos, o ensino passaria pela prática de exercícios de memorização 
e de imitação e pela utilização de manuais elaborados em língua 
materna, com regras simples, mas que suscitassem a reflexão, pelo que 
refutava a gramática do jesuíta Manuel Álvares. reclamava, ainda, a 
implementação no país de uma disciplina de língua portuguesa que 
deveria ser estudada antes de qualquer outra língua e serviria de 
veículo para o estudo do latim, ou de outra língua, admitindo que 
«o principiante, que passar per este Methodo para as outras línguas 
tem meio caminho andando, tendo decorado na primeira as regras 
que servem para todas (…) fazedo da Materna quasi regra commum» 
(roBoredo, 1619: plv). das vantagens deste método de ensino, 
evidenciamos as seguintes: «saberão os principiantes per arte em 
poucos annos, & melhor a lingua Materna, que sem arte sabẽ mal per 
muitos annos, com pouca certeza a poder de muito ouvir, & repetir 
(…) & serão mais certos, & apõrados no que fallão, & screvem: teraõ 
mais copia de palavras, & usarão dellas com mais propriedades (…) 
saberaõ per regras de compor, & derivar ampliar a lingua Materna, & 
ajuntarlhe palavras externas com soffrivel corruçaõ, & formar outras 
de novo; para que com rodeios se possaõ explicar os conceitos & as 
sciencias» (roBoredo, 1619: plv).

ora, o reconhecimento da importância do ensino da língua 
materna não é assim uma novidade defendida pelos autores 
setecentistas. refira-se que em França foram os padres da congregação 
de Port-royal que introduziram essa disciplina nas suas escolas, o 
mesmo acontecendo com os oratorianos. Para os mestres de Port-
royal a língua latina deveria ser estudada a partir da língua materna, 
através de um método inovador; com a aplicação de regras simples, 
em que o mestre suscitasse, com paciência, o interesse dos alunos, 
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sem a aplicação de castigos físicos e baseado num racionalismo de 
cariz cartesiano. Queriam que o novo método apresentasse resultados 
práticos, isto é, que promovesse a aprendizagem do latim, combatendo 
o insucesso dos alunos relativamente a esta disciplina. este método 
contrariava o ensino escolástico tradicional, sobretudo jesuítico, 
que sustentava a aprendizagem do latim nas questões do bom uso, 
negligenciando a importância da causa das coisas. Foi por esta razão 
que os jesuítas refutaram o método dos solitários franceses.

um século depois em Portugal são semelhantes as razões que 
levam o jesuíta José de Araújo a refutar o método de ensino do latim 
proposto por Verney e a descurar a importância do ensino da língua 
materna, argumentando que não sendo uma língua morta, não era 
necessário que os naturais necessitem da sua aprendizagem na escola 
(cf. cIdAde, 1984, II: 148).

Francisco duarte, por seu turno, na obra Retrato de Morte-Cor, 
vinda a lume em 1749, e na obra Iluminação do Retrato de Morte-
Cor (1751), teceu duras críticas ao Verdadeiro Método de Estudar, 
considerando que era um atrevimento que um crítico qualquer 
pusesse em causa o tradicional método de ensino inaciano e, mais 
ainda, propusesse reformas a um método que tinha sido elaborado 
pelos mais ilustres jesuítas, com a respetiva autorização canónica 
e em vigor em muitos países. Mais ainda, se Verney «faz o elogio 
de scióppio e de Jansénio (…); se gaba o governo de uma cidade 
protestante como Amsterdão; se prefere, como jurista, grócio a 
Bártolo; se exalta a cultura científica da Holanda e Inglaterra, sem 
valer nada a Roma, onde o Espírito Santo nos ensina a cadeira; se 
prefere as edições patrísticas impresas em países de herejes; (…) se 
aconselha que se estude teologia por santo Agostinho, desprezando 
as especulações escolásticas (…), e se, por cima de tudo isto, dá a 
suspeita de que aceita a teoria heliocêntrica de copérnico» (duarte 
apud cIdAde, 1984, II: 130-131) condenada pelos Papas, então, pode 
ler-se no Retrato de Morte-Cor, «pratique-se com ele [Verney] o que 
mandam as leis e observam os tribunais mais rectos. Por maltratar nos 
seus escritos ao grande Ptolomeu, foi metido Sotades em um caixão de 
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chumbo e sepultado no mar» (duarte apud cIdAde, 1984, II: 131).
não podemos considerar, no entanto, que José de Araújo 

e Francisco duarte, entre outros autores, fossem «retrógrados, 
ignorantes ou mal intencionados» (AndrAde, 1966: 207) pelo 
simples facto de terem contrariado Verney. devemos ter em mente 
que defendiam a posição oficialmente assumida pela companhia a 
que pertenciam e que baseava o carácter unificado do seu ensino 
na Ratio Studiorum e nas diversas constituições da companhia que 
estipulavam a transmissão do conhecimento na herança do passado, 
alertando também todos os membros para que fossem prudentes 
no que diz respeito à aceitação das novas doutrinas, obrigando-os a 
preservar a virtude dos escolásticos e não tolerando qualquer desvio 
de opiniões. esta rigidez da companhia inaciana deitava por terra 
muitas ambições de mudanças preconizadas por alguns jesuítas, 
muito embora fosse cada vez mais difícil «defender a velha filosofia 
depois das descobertas de galileo, de descartes, de newton, de 
Leibniz (…), e depois das invenções do barómetro, do termómetro, da 
máquina pneumática, do telescópio e do microscópio» (cArVALHo, 
2001: 386).

Havia entre os padres da companhia de Jesus muitos adeptos 
das conquistas alcançadas pela nova ciência, sendo de notar que 
as suas atividades científicas não só contribuíram para propagar a 
nova ciência, como também contribuíram para o próprio progresso 
científico, sobretudo na segunda parte da centúria de setecentos. 
destes destacamos o iluminista Inácio Monteiro (1724-1812), que 
tendo sido considerado como «o Professor mais bem informado do 
movimento científico e, porventura, filosófico, dentre os jesuítas 
desta época» (AndrAde: 1966: 242), foi simpatizante de Bacon, 
galileu, descartes, Locke, newton, gassendi e Boheraave, adotando, 
no entanto, um ponto de vista eclético.

da sua obra ressalta o Compendio dos Elementos de Mathematica 
necessarios para o estudo das Sciencias naturaes, e bellas letras, em dois 
tomos (1754 e 1756), e a Philosophia, Libera seu Ecléctica Rationalis et 
Mechanica Sensuum, vinda a lume no ano de 1766, em Itália.



139

no prólogo do Compendio dos Elementos de Mathematica 
necessarios para o estudo das Sciencias naturaes, e bellas letras, 
publicado ainda antes da expulsão de Portugal da sua companhia 
que lhe mereceu o exílio em Itália, Monteiro assume a sua posição de 
partidário da ciência moderna, considerando que «ninguém ignora 
que nenhum homem no mundo pode hoje aprender Philosophia sem 
inteligencia de Mathematica[211]. A Physica verdadeira e que nestes 
tempos se cultiva, não são os entes da razão, as possibilidades e 
chimeras dos antigos, ociosas subtilezas do entendimento humano. 
estudamos hoje a natureza pela observação e pelo calculo; os entes 
de razão não se medem por geometria; porem esta sciencia he o 
fundamento dos conhecimentos physicos que fazem o corpo da 
Philosophia moderna» (Monteiro apud AndrAde: 1966: 245).

segundo o autor, esta obra destina-se «aos estudiosos da boa 
Filosofia, letras humanas e mais sciencias naturais» (Monteiro apud 
AndrAde: 1966: 246), considerando que as ciências experimentais 
são fundamentais na educação e sucesso do homem. este compêndio 
trata, nesta sequência, de noções fundamentais de física e de 
matemática, mas também de trigonometria, geometria, astronomia, 
história e medicina, entre outros assuntos, constituindo um 
verdadeiro espólio das ciências experimentais, sendo de notar que as 
intenções didáticas do autor se revelam na forma como desenvolve as 
matérias. Assim, para facilitar o estudo expõe uma resenha histórica 
e apresenta a respetiva bibliografia para quem pretenda aceder às 
fontes referenciadas, não se esquecendo, também, de tecer os seus 
pontos de vista em relação aos autores que referencia.

no prólogo da Philosophia, Libera seu Ecléctica Rationalis et 
Mechanica Sensuum, o jesuíta demonstra grande erudição, mormente 
no conhecimento dos mais destacados intelectuais das novas ciências 
ao apresentar uma síntese das tendências relativas à problemática 
filosófica, considerando que desde descartes a filosofia tem vestido 
diversas roupagens de acordo com as orientações de cada escola, 
_________________________
211 A noção de matemática que o autor refere engloba várias ciências, pelo que não pode ser 

entendida no sentido restrito atual.
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sendo que a indecisão dos autores face a essas diversas orientações 
ainda se faz sentir na sua época.

o ponto de vista de Inácio Monteiro a respeito da ciência 
moderna contraria, assim, a opinião de Verney em relação aos padres 
jesuítas. A este propósito, salientemos a opinião de António Alberto 
Andrade, relativamente a Monteiro, «com este Professor, se outros 
não houvesse, o ensino entre os inacianos mudaria certamente de 
rumo, e com a mesma inclinação que Verney pretendia imprimir-lhe, 
se bem com muito maior equilíbrio» (AndrAde, 1966: 251).

As reações à obra de Verney fizeram-se sentir também em outras 
instituições religiosas mais permeáveis à adoção das novas ciências. 
Foi o caso de alguns membros da congregação do oratório, dos 
quais evidenciamos a figura do padre António Pereira de Figueiredo 
(1725-1797), que não obstante a sua posição cimeira no Iluminismo 
em Portugal, contestou a posição de Verney em questões literárias. 
em suma, estas querelas prendiam-se sobretudo com a preferência 
dos autores por escolas estéticas diferentes. se Verney contrariava 
veemente a estética barroca, Pereira de Figueiredo simpatizava com 
ela, como de resto se depreende da leitura dos seus Elementos de 
Invenção e locuçam de Retorica ou Princípios da Eloquência, publicada 
em 1759.

Porém, não foram as questões literárias que mais contribuíram 
para que este professor de latim, de retórica e de teologia; colaborador 
direto de Pombal e sócio desde 1779 da Academia real das ciências de 
Lisboa e deputado da real Mesa censória212, se destacasse no contexto 
_________________________
212 na linha de reformas empreendidas por Marquês de Pombal é criada a real Mesa censória, em 

5 de Abril de 1768., tendo como presidente Frei Manuel do cenáculo Vilas-Boas (1724-1814). 
Inicialmente destinada a reformular o sistema de censura cujas responsabilidades estavam 
distribuídas pelo ordinário, pela Inquisição e pelo desembargo do Paço, e com a intenção de 
passar para as mãos do estado o controle destas funções, cabia a esta instituição a fiscalização 
da produção e circulação bibliográficas no país: «mando que a mesma meza tenha jurisdição 
privativa e exclusiva, em tudo o que pertence ao exame, approvação e reprovação dos livros 
e papeis que já se achão introduzidos nestes reynos e seus dominios; dos livros e papeis que 
nelles entrem de novo, (…) dos livros e papeis que se pertenderem reimprimir, (…) dos livros e 
papeis de nova composição de todas as conclusões que se houverem de defender publicamente 
em qualquer destes reynos; e de tudo o mais que pertence á estampa, impressão, officinas, 
venda e commercio dos sobreditos livros e papeis» (AndrAde, 1981, II, 565). Mais tarde, a
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_________________________
 esta mesma instituição é entregue a direção e administração dos estudos menores em Portugal, 

como consta no alvará de 4 de Junho de 1771: «sou servido cometer à real Meza censoria, toda 
a administração e direcção dos estudos das escolas menores destes reinos e seus dominios, 
incluindo nesta administração e direcção, não só o real collegio dos nobres, mas todos e 
quaisquer outros collegios e magisterios que eu for servido mandar erigir, para os estudos das 
primeiras idades» (AndrAde, 1981, II, 599).

213 trata-se de uma parte da obra intitulada Estatutos da Universidade de Coimbra compilados 
debaixo da immediata e suprema inspecção de el-Rei D. José I Nosso Senhor pela junta de 
providência Literária creada pelo mesmo Senhor para a Restauração das Sciencias, e Artes 
Liberaes nestes reinos, e todos os seus dominios ultimamente roborados por Sua Magestade 
na sua lei de 28 de Agosto deste presente ano, Lisboa, na regia officina typografica. Anno 
MdccLXXII, de ordem de sua Magestade.

dos intelectuais portugueses do século XVIII. no domínio do latim, 
notabilizou-se com a elaboração do novo Methodo da Grammatica 
Latina, vindo a lume em 1753, obra que se afasta metodologicamente 
da gramática de Manuel Álvares e apresenta um método mais 
simplificado para o estudo da língua latina e que virá a ser exigida 
como gramática oficial no estudo da língua em questão, pelo alvará 
de 28 de Junho de 1759. Assim, após a ordenação da criação de uma 
aula de gramática latina em cada um dos bairros de Lisboa, pode 
ler-se no alvará que «nem nas ditas classes nem em outras algumas 
destes reinos, que estejão estabelecidas, ou se estabelecerem daqui 
em diante, se ensinará por outro Methodo que não seja o Novo 
Methodo da Grammatica Latina, reduzido a compendio para uso das 
escolas da congregação do oratorio, composto por Antonio Pereira, 
da mesma congregação; ou a Arte da Grammatica Latina reformada 
por Antonio Félix Mendes, Professor de Lisboa. Hey por proibida 
para o ensino das escolas, a Arte de Manoel Alvares, como aquella 
que contribuío mais para fazer difficultozo o estudo da Latinidade» 
(AndrAde, 1982, II, 81-82).

A nível teológico, destacam-se não só a tradução para português 
de textos bíblicos, sobretudo da Bíblia sagrada, segundo a Vulgata, 
como a elaboração do texto da reforma do curso superior de teologia 
integrada nos novos estatutos da universidade de coimbra de 
1772213, em parceria com o franciscano Frei Manuel do cenáculo 
Vilas Boas. A remodelação do curso de teologia fez-se segundo as 
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conceções verneianas, sobretudo em relação ao combate à escolástica. 
defendeu-se uma teologia positiva assente nos textos sagrados e na 
tradição e foram introduzidas as disciplinas de História eclesiástica 
e de História universal e Literária de teologia. As 374 páginas dos 
estatutos, dedicadas à Faculdade de teologia, traduzem-se num 
«autêntico guia de professores, com vasta bibliografia e respectivos 
comentários»214 (cArVALHo, 2001: 472), onde se prevê tudo e se 
acautela tudo com o intuito de garantir o carácter uno do sistema de 
ensino, satisfazendo o requisito principal do despotismo esclarecido.

nas relações que o padre António Pereira de Figueiredo mantém 
com Pombal, evidencia-se a posição assumida pelo oratoriano 
na defesa da política regalista pombalina que se caracteriza pela 
supremacia do poder régio face ao poder papal e eclesiástico e pela 
denúncia da ilegitimidade temporal de ambos, ao mesmo tempo 
que se apoia a reforma da Igreja como coadjuvante no processo de 
tornar efetiva essa jurisdição. neste contexto, agravado pelo corte de 
relações entre o estado português e a santa sé em 1760, Figueiredo 
tenta estabelecer novos parâmetros que conduzam as relações entre o 
estado e a Igreja. A este assunto dedica alguns dos seus estudos, dos 
quais realçamos o De Suprema Regum … (1765) e Tentativa Theologica, 
publicada em Lisboa em 1769 e que exerceu grande influência a nível 
europeu, sendo traduzida em várias línguas. na primeira, o autor 
tenta demonstrar a supremacia e a autonomia do poder régio perante 
o poder papal, através da exposição de 16 teses. na segunda, verifica-
se a adoção das teorias episcopalianas, tão em voga na época, que, 
ao conferirem aos bispos a sucessão direta dos Apóstolos de cristo, 
reduziam o poder interno dos papas, advogando-se que «não há 
poderes papais de que os bispos não possam usar, quando o bem 
espiritual dos seus diocesanos assim o torne necessário» (cIdAde, 
1984, II: 212 1).

_________________________
214 o critério adotado para a Faculdade de teologia é também usado nas restantes faculdades da 

universidade. 



143

de entre os colaboradores diretos do ministro de d. José importa 
referenciar, ainda, o nome de Manuel do cenáculo Vilas-Boas215 que, 
na polémica suscitada pelo Verdadeiro Método de Estudar, assumiu 
uma posição contrária à de Verney em algumas questões literárias, 
mas este facto não o impediu de concordar com o autor do Método na 
maior parte dos assuntos, sobretudo os que estavam ligados à reforma 
do ensino. Aliás, foi sobretudo pelo seu espírito marcadamente 
reformista que faz dele uma das figuras mais preeminentes do 
Iluminismo português, evidenciando uma constante preocupação 
católica, na qual tenta harmonizar a razão e a Fé.

À semelhança de muitos intelectuais da época das luzes, 
cenáculo canaliza a sua atenção para as questões da sociedade do 
seu tempo, pretendendo implementar uma reforma do homem em 
sociedade, pelo que escolhe uma via político-pedagógica como meio 
para a sua intervenção reformadora, incidindo especificamente nas 
questões do ensino em Portugal, patenteando uma forte influência 
de Verney. no entanto, a vasta obra que nos legou constitui, acima de 
tudo, um repositório da ciência moderna que lhe confere um papel 
de grande erudição.

se no início da sua atividade docente o autor parece aderir 
aos postulados da filosofia escolástica, com o passar do tempo esse 
interesse vai-se diluindo e é substituído pela crítica à filosofia de 
Aristóteles, adotando, sobre esta matéria, um ponto de vista eclético, 
mas que está em sintonia com os propósitos dos autores modernos, 
daí a importância que confere ao estudo da história da filosofia, 
enquanto disciplina fundamental ao estudo de qualquer curso do 
ensino superior, numa clara convergência com os pressupostos 
teóricos preconizados por Verney.

Partindo de uma conceção enciclopedista da filosofia, na 
medida em que ela assimila todos os campos do saber, o pensamento 
_________________________
215 Manuel do cenáculo estudou em Lisboa sob a orientação dos padres da congregação do 

oratório, fez os estudos superiores em coimbra onde viria a doutorar-se em teologia. este 
provincial da ordem de s. Francisco foi preceptor do príncipe herdeiro, bispo de Beja, arcebispo 
de évora, presidente da real Mesa censória e sócio honorário da Academia real das ciências 
de Lisboa.
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filosófico naturalista reclamado por cenáculo compreende a filiação 
ao método geométrico, na transmissão dos conhecimentos, por via 
da simplicidade e da clareza para que se tornem eficazes no ensino, 
criticando, moderadamente, a complexidade e as especulações do 
método de ensino escolástico-jesuítico. Por esta razão, assume-se 
como um partidário da razão natural, à qual alia a ética e a História, 
na procura de um «“cristianismo moderado”, razoável e compatível 
com o alargamento, à escala terrena, do “horizonte de expectativas” 
dos fiéis, processo que, em termos práticos, se traduzia numa 
progressiva secularização da mensagem cristã» (ArAÚJo, 2003: 59), 
como de resto já tinha sido evidenciado por teodoro de Almeida e 
Luís António Verney216.

na já referenciada polémica causada pelo Método de Verney 
que permitiu a consolidação das ideias iluministas no nosso país, 
não foram apenas alguns membros das companhias religiosas que se 
manifestaram, houve também reações de intelectuais portugueses, 
fora da esfera clerical, como de resto já referenciamos. cavaleiro de 
oliveira217 (1702-1783), por exemplo, evidencia o seu ponto de vista 
relativamente a Verney nestes termos «son jugement est sain, ses 
vues sont bonnes ses connaissances sont étendues et belles, et son 
érudition est immense» (oliveira apud AndrAde, 1966: 211 (1)). 
Por esta razão «A nação portuguesa bem pode perdoar-lhe o zelo 
demasiado ardente e aproveitar o real valor desta obra» (oliveira 
apud AndrAde, 1966: 211 (1)).

tendo feito os seus estudos em Paris218, d. João de Almeida 
_________________________
216 convém não esquecer «que a filosofia natural, sem bulir com o primado da revelação, bafejava 

o entendimento da fé com uma prova adicional da mão ordenadora de deus”» (ArAÚJo, 2003: 
58).

217 de origem nobre, Francisco Xavier de oliveira foi educado pelos jesuítas, sendo, posteriormente, 
elevado a cavaleiro da ordem de cristo. renegou a sua formação social, escrevendo muitos 
artigos, sem grande originalidade, contestando ironicamente a sociedade portuguesa da sua 
época, sobretudo dos aspetos religiosos. Viveu grande parte da sua vida no estrangeiro.

218 cristina Araújo defende que a alta aristocracia portuguesa não foi insensível à mensagem de 
Pina e Proença exposta nos seus Apontamentos para a educação de um menino nobre. neste 
contexto sublinha que d. Pedro de Almeida Portugal mandou para Paris os seus filhos, entre os 
quais o primogénito, d. João de Almeida Portugal, para que pudessem aí fazer os seus estudos 
(cf. ArAÚJo, 2003: 50).
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Portugal (1726-1802) defende a opinião de Verney, praticamente em 
todas as matérias, acusando os impugnadores do «Barbadinho» de 
«serem incapazes de ceder “à razão mais convincente”» (ArAÚJo, 
2003: 50).

d. João de Almeida Portugal «transmitirá as suas inquietações 
culturais à futura marquesa de Alorna, sua filha» (ArAÚJo, 2003: 
50), d. Leonor de Almeida (1750-1839) que virá a ser uma das figuras 
mais proeminentes do Iluminismo português, e a nível literário uma 
das vozes mais notáveis do pré-romantismo do nosso país, nos finais 
do século XVIII e inícios do século XIX.

d. Leonor de Almeida possuía uma sólida formação científica 
que obteve sobretudo durante o cárcere no convento de s. Fénix em 
chelas. com apenas 8 anos de idade foi enclausurada nesse convento 
com as irmãs e a mãe devido às relações familiares que tinha com a 
família dos távoras, que entretanto tinha sido acusada de tentativa 
de assassinato contra d. José219, daqui resultando a execução pública 
de alguns dos membros. o pai de d. Leonor esteve preso na torre de 
Belém e no forte da Junqueira e o seu irmão, devido à sua tenra idade, 
foi entregue aos cuidados de familiares. d. Leonor e a sua família só 
viriam a ser libertadas após a morte de d. José e a ascensão ao trono 
de d. Maria I que mandou libertar todos os prisioneiros de estado.

dotada de um espírito audaz que a levou por várias vezes a 
desafiar as iras de Pombal, d. Leonor, ao longo dos 19 anos de cárcere, 
reuniu para seu estudo e instrução cerca de 600 livros, contactando 
com as obras dos intelectuais mais conceituados da época iluminista, 
sendo por essa razão uma defensora acérrima da nova ciência. Leu 
«quase todos os filósofos modernos, Locke, Voltaire, d’Alembert, 
diderot, Wolff[220], condillac[221], e até mesmo rousseau, chegando a 
_________________________
219 Marquês de Pombal suspeitava que d. João de Almeida Portugal tivesse conhecimento dos 

planos para assassinar o rei. segundo o ministro de d. José, o pai de d. Leonor teria emprestado 
uma arma de fogo a um dos acusados da tentativa de assassinato ao rei.

220 christian Wollf (1679-1754) foi filósofo e matemático, ficando conhecido como um dos principais 
divulgadores do Iluminismo setecentista. Aluno de Leibniz foi professor de matemática e de 
filosofia em várias universidades europeias. Porém, foi expulso da universidade de Halle, sendo 
acusado de ateísmo (porque defende que a moral se poderia manter mesmo prescindindo da 
existência de deus) e de determinismo moral (pela sua adesão ao determinismo racionalista
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transcrever para os seus cadernos trechos de émile» (ArAÚJo, 2003: 
91).

ora, se é certo que as obras de Locke, Voltaire, descartes, 
Bacon, newton e de outros autores eram consideradas heréticas 
por encerrarem pressupostos que punham em causa os dogmas da 
fé cristã, e muitas delas a autoridade do poder régio e os costumes 
da sociedade, sendo por isso proibidas no nosso país, também não é 
menos verdade que essas obras sempre circularam em Portugal, sendo 
lidas pelas elites ao longo da centúria de setecentos, intensificando-
se nas últimas décadas do século, apesar de todos os mecanismos 
de vigilância que sempre estiveram atentos à circulação de livros 
proibidos.

na realidade, algumas instituições gozavam de isenção de 
censura como era o caso da Academia real de História e da Academia 
real das ciências, em que os seus membros podiam aceder a obras 
proibidas. Por seu turno, circulavam muitas edições clandestinas 
que conseguiam fugir às malhas da lei, mesmo no tempo de Pombal 
que pretendia tornar a censura mais eficaz, centralizando-a num 
único órgão estatal, com a criação da real Mesa censória222, a qual 
_________________________
 de Leibniz). Mais tarde, é readmitido nesta universidade, tornando-se reitor desta instituição. 

Influenciado sobretudo pela filosofia de Leibniz e de descartes, desenvolveu o seu próprio 
sistema filosófico-matemático-racionalista. Para Wollf, a filosofia e a matemática deveriam ser 
apreendidas à priori, a partir da análise dedutiva da ideia inata do ser. o critério de verdade 
baseava-se na coerência entre as ideias, sem existir qualquer relação entre o pensamento e 
o ser. relativamente à ética, advogou que a lei moral não dependia do arbítrio divino, mas 
era absoluta e necessária e derivava da própria natureza de deus e das coisas por ele criadas. 
Assim, não negou a existência de deus, nem da religião natural, mas separou a Filosofia 
que conheceu, a religião natural, da religião positiva. no que diz respeito à instrução, Wollf 
preconizava uma educação para todos, atribuindo ao estado a responsabilidade de educar a 
população. os governantes deveriam tornar a sociedade mais feliz, com indivíduos capazes de 
assumir as suas responsabilidades para com a humanidade e a pátria. 

221 etienne condillac (1715-1780) foi um importante filósofo francês do século XVIII. tendo como 
principal mentor Locke, condillac criticou e sistematizou os pontos de vista filosóficos do autor 
inglês, advogando o sensualismo, ou seja, a doutrina segundo a qual todos os conhecimentos e 
todas as faculdades do espírito são fruto da experiência. entre as obras mais célebres do autor 
contam-se, Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746); Traité des systèmes (1749); 
Traité des sensations (1754), Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parme (1768-1773) e 
Logique ou les premiers développements de l’art de penser (1780). 

222 em 5 de Abril de 1768, Pombal cria esta organização que vem substituir a censura que era 
comandada pelo santo ofício. este novo organismo pretende tornar a fiscalização ideológica 
mais eficiente e repressiva sob a alçada direta do poder.
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tinha «jurisdicção privativa e exclusiva, em tudo o que pertence ao 
exame, approvação e reprovação dos livros e papeis que já se achão 
introduzidos nestes reynos e seus dominios; dos livros e papeis que 
nelles entrem de novo, (…) dos livros e papeis que se pertenderem 
reimprimir, (…) dos livros e papeis de nova composição de todas as 
Conclusões que se houverem de defender publicamente em qualquer 
lugar destes reynos; e de tudo o mais que pertence á estampa, 
impressão, officinas, venda e commercio dos sobreditos livros e papeis 
ordenando que nenhuim mercador de livros, impressor, livreiro 
ou vendedor dos referidos livros e papeis, ouse vender, imprimir e 
encadernar os sobreditos livros, ou papeis volantes, por minimos que 
sejão, sem a approvação e licença da sobredita Meza» (AndrAde, 
1981, II: 565). nesta sequência, o edital de 7 de outubro de 1777 
alertava os comerciantes livreiros para que não comercializassem 
livros proibidos, sob a ameaça de serem confiscados (cf. doMIngos, 
2000: 147) e na realidade muitos desses livros foram efetivamente 
apreendidos. no entanto, eram cada vez mais os livros clandestinos 
que entravam no nosso país, muitas vezes dissimulados em falsas 
encadernações. Além disso, a real Mesa censória contemplava 
casos especiais para o uso de livros proibidos como eram o caso das 
ordens religiosas e universidades, concedendo também licenças aos 
indivíduos insuspeitos da prática de doutrinas subversivas e a todo 
um conjunto de comerciantes livreiros.

Acresce ainda notar que o mecanismo de vigilância nem sempre 
funcionou como um organismo coeso, assistindo-se à autorização de 
licenças de circulação para obras que antes tinham sido proibidas, 
como foi o caso da autorização de publicação de algumas obras 
de Voltaire. Assistia-se também a pareceres contraditórios dos 
vários censores sobre as mesmas obras, concedendo-se licenças a 
muitos livros que estavam efetivamente proibidos. esta situação 
foi referenciada, na década de oitenta da centúria de setecentos, 
por Bento José de sousa Farinha (1740-1820) que exprimia o seu 
desapontamento com a real Mesa censória pela sua franqueza e 
liberdade ao deixar imprimir e circular muitas traduções ridículas 
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de livros filosóficos franceses (cf. ArAÚJo, 2003: 88), e nem com a 
nova reforma do aparelho de censura, já no reinado de d. Maria I, 
em 1795, que restaurou a divisão tripartida da censura (desembargo 
do Paço, ordinário da diocese e santo ofício) as coisas parecem ter 
melhorado significativamente. com efeito, já no ano de 1763 um 
correspondente estrangeiro informava que entravam em Portugal 
«de l’étranger en livres, soit en feuilles, soit reliés, pour 250 000 livres 
par an» (caeiro apud ArAÚJo, 2003: 73).

neste contexto, «o mais íntimo contacto espiritual, que assim 
se tornou necessário, com a europa culta, realiza-o Portugal» 
(cIdAde, 1984, II: 364), sobretudo na segunda metade do século 
XVIII, «por todas as formas. começa a haver entre nós quem, pela 
gazeta informativa, pela tradução ou pela imitação em livro, torne 
esse contacto o mais generalizado possível» (cIdAde, 1984, II: 364).

na verdade, a procura de livros clandestinos intensificou-se 
na segunda metade do século XVIII, contribuindo para este facto 
a divulgação das obras mais recentes que se produziam na europa 
pela imprensa escrita que também sofre um certo incremento na 
mesma época. Assim, assume notoriedade o semanário «Anónimo» 
(1752-1754), o periódico mensal «A gazeta Literária» (1761-1762) e o 
«Jornal enciclipédico» (1779-1793) que estavam vinculados aos ideais 
do Iluminismo preconizados para a sociedade.

o primeiro, dirigido por Bento Morganti, integra-se «na rede 
europeia de difusão de jornalismo filosófico, instrutivo e moralizante 
de inspiração londrina» (ArAÚJo, 2003: 69) e pretende «tornar 
mais sábios e civilizados os homens, honrando a virtude e a ciência e 
recomendando tudo o que pudesse ser útil e agradável à sociedade» 
(ArAÚJo, 2003: 69). Por isso, Bento Morganti pretende fomentar 
o gosto pelas artes, pela indústria, pelas letras e pelas ciências, 
evidenciando a importância social do conhecimento e da técnica, 
admitindo que o combate à ignorância só será possível por meio da 
razão esclarecida. no que diz respeito ao poder, defende a lei sobre o 
arbítrio, e na educação atribui essa responsabilidade à família, no caso 
dos mais novos, advogando, ainda, que a educação de um príncipe 
deve ser entregue a um filósofo. Quanto à sociedade portuguesa, 
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condena o poder do clero, considerando-o como erro comum do 
reino, critica, ainda, a ignorância de todos aqueles que pela condição 
elevada encaram os livros como bens sumptuários e que não tiram 
deles nenhum proveito (cf. ArAÚJo, 2003: 71).

A gazeta Literária engloba-se nos chamados jornais biblioteca 
que eram largamente difundidos na europa de então. era dirigido 
pelo cónego secular de s. João evangelista – Francisco Bernardo 
de Lima e pretendia divulgar os novos métodos das ciências e das 
artes que facilitavam o conhecimento. Assim, abrangia «todas as 
actualidades, não só literárias, mas também científicas, mais notórias 
da europa culta» (cIdAde, 1984, II: 364), ou seja, «ciências naturais 
e medicina; (…) técnica agrícola como técnica militar; notícias 
históricas, geográficas, etnográficas, dos países do novo Mundo (…), 
ciências eclesiásticas; tudo isto intercalado de notas críticas, algumas 
bem extensas, sobre os livros mais curiosos que [iam] aparecendo» 
(cIdAde, 1884, II: 364), pelo que, muitas vezes, traduzia informação 
vinda do estrangeiro como era o caso de muitos excertos de obras, 
resumos e traduções de memórias de academias científicas europeias. 
Pretendia, assim, Bernardo de Lima expandir o público leitor, 
tornando pública a discussão sobre o pensamento iluminista e, indo 
ao encontro de um dos princípios fundamentais do absolutismo 
esclarecido, defendia que o cultivo das artes e das ciências era um 
fator fundamental para a felicidade dos povos que seria alcançada se 
os seus governantes fossem sábios.

Porém, na prática, este jornal nem sempre difundiu 
sistematicamente o conhecimento estrangeiro mais útil à sociedade 
portuguesa, já que a censura lhe restringiu o espaço consagrado a 
essas novidades, obrigando o seu diretor a conceber um espaço 
significativo a obras portuguesas que acabavam de ser publicadas com 
todas as respetivas licenças de circulação. Mesmo assim, este jornal 
foi um pólo difusor da cultura iluminista, Bernardo de Lima expôs as 
teses progressistas que reclamavam uma nova forma de socialização 
com a implementação de sociedades promotoras de conhecimentos 
úteis à agricultura e à indústria, visando o desenvolvimento do país. 
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nas questões religiosas, em termos moderados, tratou a teologia 
natural e introduziu as teses deístas, materialistas e pietistas. A nível 
político, expôs as teorias do jus naturalismo e a nível da liberdade 
política tratou o direito positivo, defendendo também a liberdade de 
expressão e o fim da censura, entre outros aspetos.

A mesma linha metodológica da gazeta Literária era seguida 
pelo Jornal enciclopédico que visava difundir as investigações 
dos homens das Luzes, para que se tornassem úteis ao indivíduo, 
convidando o leitor a participar ativamente na prosperidade do país, 
tanto a nível cultural como a nível social e económico.

Publicado pela primeira vez de uma forma inacabada em Julho 
de 1779 e com uma interrupção de nove anos o Jornal enciclopédico 
contava com um conjunto de colaboradores regulares e tratava de 
vários temas dos quais destacamos os de filosofia, os de medicina, 
os de história natural, os de economia e os de relações políticas 
estrangeiras, assumindo um carácter enciclopédico tão em voga na 
altura, como de resto se depreende pelo próprio título. Por esta razão 
tornou-se no jornal mais conhecido das duas últimas décadas de 
setecentos, coincidindo com o período em que são publicadas obras 
importantes de ciência moderna, escritas em português, e com o 
início da publicação das Memórias da Academia real das ciências de 
Lisboa que, de alguma forma, despertam a curiosidade de um público 
cada vez mais interessado nas leituras das novidades científicas e 
literárias.

de facto, além de publicitar as obras publicadas mais 
recentemente em Portugal, o Jornal enciclopédico mantinha uma 
relação de cooperação com a Academia das ciências, publicitando 
frequentemente as atividades mais importantes da academia de 
Lisboa e por vezes de outras academias científicas estrangeiras. 
Acresce ainda notar que o êxito deste jornal se deve também ao facto 
de em Portugal a Encyclopédie de diderot e d’Alembert ser muito 
conhecida e procurada. 

neste contexto, o Jornal enciclopédico assume-se como um 
importante pólo difusor das novas ideias, preconizando-se, por 
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um lado a livre manifestação da opinião e a tolerância e, por outro 
incentivando-se a discussão de matérias problemáticas. entre os 
artigos de maior relevância contam-se a exposição das partes mais 
significativas da constituição dos estados unidos, sob o pretexto 
de que o seu conhecimento seria útil aos homens de negócios (cf. 
ArAÚJo, 2000: 78). A nível social, aconselham os redatores do jornal 
que a sociedade civil deve contribuir para o progresso da nação, 
incutindo no leitor a responsabilidade e a importância do trabalho na 
construção de uma sociedade mais desenvolvida. Advogam, ainda, 
que a opinião não deve ser imposta por via da autoridade, mas por via 
da razão argumentativa.

no que diz respeito à difusão das obras estrangeiras, o jornal 
concede uma importância relevante ao pensamento dos autores 
franceses, entre os quais Voltaire, rousseau, condillac, diderot e 
d’Alembert que são acompanhados pelas respetivas críticas. Por fim, 
merece realce a posição do jornal face às questões religiosas. Assim, 
se em 1779 se argumenta que a questão central da filosofia reside 
na questão razão/revelação, defendendo-se que é nesta última que 
reside a génese da religião, em 1791 a preocupação é distinta, uma 
vez que se tenta provar que o domínio da filosofia é independente do 
domínio da fé, sob influência de Locke, Hume, condillac e diderot 
(cf. ArAÚJo, 2003: 84).

se por um lado, o crescimento da imprensa, a partir de 1740, 
permitiu a difusão da cultura iluminista, sobretudo através dos jornais 
literários e filosóficos, por outro, a julgar pelo lapso temporal que vai 
de 1765 a 1777 em que não se vislumbram publicações significativas 
desta natureza, verificamos que este período corresponde ao «período 
áureo da política cultural pombalina, assente na expulsão dos jesuítas 
(…), na criação da directoria geral de estudos (…), na reorganização 
da censura (…), na criação da Imprensa régia (…) e na instauração de 
um programa nacional de educação, abrangendo o ensino elementar, 
prático ou técnico, universitário (…) e nobiliárquico» (ArAÚJo, 
2000: 68). deste modo, a ação reformadora da política baseada no 
absolutismo esclarecido «fez da escola o fulcro da unidade moral 
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da nação e da censura o bastião de defesa da ideologia de estado» 
(ArAÚJo, 2000: 68). não obstante este facto, a imprensa periódica, de 
cariz filosófico e literário, volta a expandir-se com algum significado 
a partir de 1778, continuando a expandir, moderadamente, os 
pressupostos da nova filosofia das luzes.

neste cenário de divulgação dos ideais iluministas, o trabalho 
dos censores dos finais da centúria de setecentos torna-se inviável, 
já que não conseguem fiscalizar todo um conjunto de obras 
clandestinas, cada vez mais vasto, pelo que o negócio ilícito de livros 
assume grandes dimensões, sobretudo na alfândega de Lisboa. 
A transação de obras ilícitas é levada a cabo por alguns membros 
da Academia real das ciências, por marinheiros estrangeiros que 
trazem as encomendas para personalidades portuguesas, sendo de 
notar que muitas delegações diplomáticas estrangeiras são acusadas 
de dar cobertura à importação de livros. Por seu turno, também «a 
dinâmica do mercado – com a procura em alta a corresponder a 
uma rotação rápida dos títulos que escapam, pela sua actualidade, 
ao esquema rígido de supervisão censórica – parece sobrepor-se aos 
ineficazes mecanismos de vigilância instituídos» (ArAÚJo, 2003: 
87).

esta intensificação da procura de livros, sobretudo estrangeiros, 
quer de produção autorizada quer clandestina, leva também ao 
desenvolvimento do próprio mercado livreiro, a partir da década de 
60, e à medida que o final do século XVIII se aproxima, a leitura 
clandestina atinge números nunca antes vistos em Portugal, 
contribuindo para este facto a implementação de alguns gabinetes 
de leitura onde se alugavam livros, permitindo o acesso à cultura do 
leitor anónimo.

A difusão generalizada dos ideais iluministas fez-se também a 
partir das diversas bibliotecas particulares existentes em Portugal, 
sobretudo em Lisboa, Porto e coimbra e com a subsequente 
organização de círculos intelectuais restritos de leitura, alguns deles 
animados por mulheres, como era o caso da marquesa de Alorna. 
também as livrarias, em finais do século XVIII, assumiram um 
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papel preponderante na difusão do Iluminismo, na medida em 
que facultavam a um público cada vez mais numeroso o acesso à 
bibliografia clandestina, dando origem a reuniões particulares onde 
se debatiam questões da atualidade, sobretudo filosóficas e políticas.

consequentemente, as elites ilustradas do nosso país granjeiam 
uma cultura cada vez mais autónoma que se afasta da autoridade 
estatal, reclamando para si novos meios de sociabilidade, pelo que 
começam a proliferar, em finais da centúria de setecentos, clubes, 
assembleias, botequins, cafés e tertúlias literárias. nestes locais 
organizam-se reuniões clandestinas onde se debatem os ideais das 
luzes, existindo um denominador comum entre os seus membros: 
«o uso público que estes homens e mulheres fazem da sua razão 
relega para segundo plano as diferenças de estado e de condição que 
os separam na sociedade. de uma forma ou de outra, congrega-os o 
facto de serem escritores, leitores ou auditores atentos, espectadores, 
amantes de novidades e fruidores de toda a casta de prazeres» 
(ArAÚJo, 2003: 92). sobe de tom a defesa da liberdade de expressão 
e a tolerância religiosa e civil, sendo que as questões religiosas e 
políticas são importantes pólos de debate cultural, levando a que 
muitos intelectuais portugueses sejam perseguidos e condenados 
pela propagação de ideias que põem em causa «as posições oficiais da 
Igreja e da monarquia absoluta» (ArAÚJo, 2003: 100). de facto, num 
país como Portugal onde o tradicionalismo está ainda fortemente 
enraizado, a tolerância, enquanto sistema de pensamento, é vista 
como «uma ameaça à integridade do catolicismo, uma prova de 
fraqueza do poder político e uma alteração da moralidade pública, 
comprometedora da ordem civil» (ArAÚJo, 2003: 110 n 53)

Porém, Portugal não ficou indiferente à influência dos ideais 
iluministas e aos ideais da revolução francesa, pelo que em finais 
da centúria de setecentos estavam reunidas algumas condições para 
uma mudança político-social da sociedade portuguesa que reclamava 
progressivamente mais tolerância e mais liberdade.

é neste contexto cultural que surgem as produções gramaticais 
que selecionamos para o estudo das ideias linguísticas setecentistas.
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2. Produção gramatical setecentista

os estudos gramaticais portugueses sofreram um impulso 
considerável ao longo da centúria setecentista. este facto está 
intimamente ligado à importância atribuída à língua portuguesa, que 
tendo sido reclamada sobretudo pelos humanistas do renascimento, 
foi largamente difundida por gramáticos e pedagogos do século 
XVIII, pelo que se assistiu a um aumento significativo da produção 
de dicionários, tratados de ortografia e gramáticas.

Indicaremos, agora, uma biobibliografia sumária de cada um dos 
autores do nosso corpus e uma breve caracterização das suas obras.

2.1. d. Jerónimo contador de Argote

d. Jerónimo contador de Argote nasceu em colares – sintra a 
8 de Julho de 1676 e faleceu na casa de s. caetano de Lisboa, a 9 de 
Abril de 1749. é filho de Luiz contador de Argote, desembargador na 
relação do Porto, recolhido, posteriormente, na casa da suplicação 
do oratório portuense, e de d. Maria Iosefa Lobo da gama, de estirpe 
nobre.

Argote iniciou os seus estudos na cidade do Porto, mas foi 
em Lisboa, no colégio de s. Francisco Xavier, que se dedicou aos 
estudos escolásticos, estudando latim com os padres jesuítas. Aos 
12 anos, a 22 de Janeiro de 1688, tornou-se clérigo regular teatino 
na casa de nossa senhora da divina Providência de entre douro 
e Minho, mas, por razões de saúde, regressou a Lisboa em 1715. 
nesta cidade, desenvolveu e aprofundou os conhecimentos sobre 
a língua latina, grega, francesa e italiana. dedicou-se com afinco 
ao estudo da história sagrada e profana, ao mesmo tempo que se 
aplicou ao estudo da geografia. Figura proeminente da primeira 
geração de ilustrados portugueses, Argote frequentou ainda o 
círculo ericeirence, valorizando a perspetiva racional e experimental 
dos autores modernos. Foi aluno da Academia real de História, 
instituída no Palácio do conde da ericeira. Aqui proferiu vários 
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discursos sobre as fábulas introduzidas na história, atribuindo-as à 
ignorância, à malícia, à poesia e à pintura (cf. MAcHAdo, 1966, 
I, 493). Foi nomeado pelo rei, entre os primeiros 50 académicos da 
real academia de história, para escrever, na qualidade de historiador, 
as Memórias do Arcebispado de Braga223, tarefa que cumpriu com 
grande mérito e de que resultou a sua obra de maior vulto, Memorias 
para a Historia ecclesiastica de Braga, primaz das Hespanhas, com 
4 tomos, publicados entre 1732 e 1747. Autor polígrafo, continuou a 
aprofundar os seus estudos ao longo da sua vida, e embora a maior 
parte dos seus trabalhos aponte para o estudo de temas ligados à 
sua vida sacerdotal, destacam-se a publicação de duas edições de as 
regras da lingua portugueza, espelho da lingua latina, ou disposiçaõ 
para facilitar o ensino da lingua latina pelas regras da portugueza, 
em Lisboa, sendo que a primeira edição veio a lume em 1721, na 
officina de Mathias Pereira da silva & João Antunes Pedroso, com 
228 páginas e com o pseudónimo de P. caetano Maldonado da 
gama, e a segunda edição «muito accrescentada e correcta» (sILVA, 
1859, III, 260), foi publicada em 1725, na officina da Musica com 356 
páginas e já com o verdadeiro nome do autor224.
_________________________
223 segundo torres, contador de Argote é uma das 34 ilustres personagens, o único gramático, que 

figura na lista de autores que consultou o cartulário Liber Fidei sanctae Bracarensis ecclesiae 
(torres, 1998: 201). no entanto, pensamos que contador de Argote acedeu a este documento 
na qualidade de historiador. 

224 de entre as produções de contador de Argote, diogo Barbosa Machado expõe o seguinte 
catálogo: «Dissertaçaõ da vinda de S. Tiago a Hespanha provada, e sustentada com a doutrina do 
Maximo Doutor S. Jeronimo. fol. consta de 52 paginas. sahio impressa na Collec. dos Docum. e 
Memor. da Acad. Real Portug. do anno de 1722. Lisboa por Paschoal da sylva Impressor delrey. 
1722. fol. [;] Conta dos seus estudos Academicos recitada na Academia Real a 24 de Fevereiro de 
1724. sahio no tom. 4. da Collec. dos Docum. e Mem. da dita Academia Lisboa por Paschoal 
da sylva. 1724. fol. [;] Conta dos seus estudos Academicos recitada no Paço a 7 de Setembro de 
1725. no tom. 5. da Collec. dos Docum. da Academia. Lisboa pelo dito Impressor. 1725. fol. 
[;] Conta dos seus estudos Academicos recitada na Academia a 22 de Agosto de 1726. no tom. 
6. da Collec. dos Docum. e Mem. da dita Acad. Lisboa por Iozeph Antonio da sylva. 1726. fol. 
[;] Conta dos seus estudos na Academia a 4 de Janeiro de 1731. sahio no tom. II. da Collec. 
dos Docum. &c. Lisboa pelo dito Impressor. 1731. fol. [;] Conta dos seus estudos Academicos 
recitada no Paço a 25 de Outubro de 1732. no tom. II. da Colleçaõ dos Documentos &c. Lisboa 
pelo dito Impressor. 1732. fol. [;] De Antiquitatibus Conventùs Bracharaugustani libri quattuor 
vernaculo, latinoque sermone conscripti. olysipone apud Josephum Antonium da sylva 1728. 
fol. sahio no tom. 8. da Collec. dos Documentos, e Memor. da Academia Real, secunda editio 
quinto libro locupletata. ibi typis sylvianis regalis Academiæ. 1738. 4. grande.» (MAcHAdo, 
1966: I, 494). de acordo com silva, esta obra teria sido publicada em 1738 (cf. sILVA, 1883, III,



156

esta última edição aparece-nos paginada por reclamos, capítulos 
e numeração árabe. está dividida em quatro partes: a primeira é 
dedicada às «castas de palavras»225 (da página 1 à 183); a segunda 
é dedicada à «sintaxe simples» (da página 184 à 240); a terceira 
contempla a «sintaxe figurada» (da página 241 à 183) e a quarta trata 
dos «dialectos da lingua Portugueza» e da «construição da lingua 
Portugueza», incluindo uma parte prática «da regencia da lingua 
Portugueza». esta última parte inclui, ainda, um «tratado Breve da 
orthographia» (da página 291 à 356). estas partes são, no entanto, 
precedidas de uma «carta nuncupatória», do «Prologo», da «Licença 
da ordem», das «Licenças do santo officio» e da «Introducçam a 
presente grammatica». contém, ainda, um índice.

Publicada numa época em que o latim era ainda considerado como 
a língua de cultura em toda a europa, contador de Argote elaborou a 
sua gramática em forma de diálogo entre mestre e aluno226, e portanto 
com fins pedagógicos, que se destinava a facilitar o ensino da língua 
latina pelas regras da língua portuguesa, como de resto atesta a folha 
de rosto da própria obra: Regras da Lingua Portugueza Espelho227 
da Lingua Latina ou disposiçaõ para facilitar o ensino da lingua 
_________________________
 260), sendo que esta mesma data é também referenciada por Paiva Boléo (cf. BoLéo, II, 1094). 

«Sermaõ da Payxaõ pregado no Convento de Nossa Senhora da Divina Providencia. Lisboa por 
Antonio Pedrozo galraõ. 1717. 4. & ibi por Antonio Isidoro da Fonseca. 1735. 4. com o nome 
do Padre caetano Maldonado da gama.» (MAcHAdo, 1966: I, 494), sendo de destacar que 
silva adianta o ano de 1716 como data desta publicação (cf. sILVA, 1883: III, 260). «Vida, e 
milagres de Saõ Caetano Thiene Fundador dos Clerigos Regulares. Lisboa por Paschoal da sylva 
Impressor de s. Magestade. 1722. 4. sahio huma addiçaõ a esta obra pelo mesmo author. Lisboa 
por Antonio Isidoro da Fonseca. 1743. 4. [;] traduzio da lingua Italiana do Padre Iozè gentil 
da companhia de Iesus em a materna, e dedicou a serenissima Princeza do Brazil. [;] Vida 
da Ven. Madre Rosa Maria Serio de Santo Antonio Carmelita da antigua observancia, e Priora 
do Mosteiro de S. Jozè de Fazano Baliado da Religiaõ na Provincia de Bari do Reyno de Nápoles. 
Lisboa por Francisco da sylva. 1744. 4.» (MAcHAdo, 1966: I, 494).

225 esta primeira parte contempla os seguintes capítulos: I. dos nomes, artigos, terminaçoens, e 
casos; II. das castas, e diversidades dos nomes; III. dos Pronomes; IV. dos Verbos, e das suas 
pessoas, modos, e tempos; V. das conjugaçoens dos Verbos Auxiliares; VI. das conjugaçoens 
dos Verbos regulares; VII. das formaçoens dos Verbos regulares; VIII. das formaçoens 
dos Verbos; IX. das castas dos Verbos e X. dos adverbios, Preposiçoens, e conjunçoens (cf. 
Argote, 1725: índice).

226 também a gramática de 1562 de ramus se encontra escrita nos mesmos moldes.
227 A propósito desta designação, não devemos esquecer que os gramáticos especulativos da Idade 

Média consideravam a linguagem como um espelho que refletia a verdade das coisas, ideia 
central da reflexão sobre a linguagem que remonta a Platão.
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Latina pelas regras da Portugueza. Assim, na esteira de Francisco 
sánchez e Amaro de roboredo, Argote reconheceu a existência de 
universais linguísticos, comuns a todas as línguas, pelo que praticou 
o comparativismo linguístico, apoiando o seu ponto de vista na 
conciliação da razão e da experiência, considerando que a razão prova 
que «a mayor parte das regras da grammatica Portugueza convem, 
e saõ as mesmas, de que usa a grammatica latina. e assim sabidas 
as primeyras tem vencido o estudante, quando entra a aprender o 
latim a mayor parte das suas regras, nem encontra difficuldade em 
as perceber, e as usar assim como aquelle que sabe jogar as cartas 
com figuras, ou cartas portuguezas, com facilidade aprende a jogar 
com cartas Francezas» (Argote, 1725: Introdução). A «esta razaõ 
confirmaõ as experiências, pois he certo que a lingua grega ao menos 
em toda a sua extensaõ, differe muyto mais da latina, do que desta 
differe a Portugueza; contudo vemos que os que aprendido o Latim, 
entraõ a aprender grego, com mediano estudo dentro de anno e 
meyo, ou dous annos sabem sufficiētemente a lingua grega. e daqui 
sem duvida procedia que os romanos, q naõ obstante ser a lingua 
Latina a sua lingua vulgar, aprendiaõ a grammatica della: porque 
como entre os nobres, e sábios estava muy valido o uso da lingua 
grega, para a aprenderem sem difficuldade aprendiaõ primeyro na 
puericia a grammatica Latina» (Argote, 1725: Introdução).

deste modo, numa perspetiva analógica, seria fácil ao aluno 
estudar qualquer língua a partir do português, visto que as «regras do 
jogo saõ as mesmas, e só as figuras saõ differentes» (Argote, 1725: 
Introdução), mas depois de conhecer a «significaçaõ das figuras, e a 
espécie; com facilidade applica as regras para o jogo; de sorte q só tem 
difficuldade no conhecimento das figuras, porèm naõ na applicaçaõ 
dos preceytos».

numa clara refutação à ineficácia dos métodos vigentes para o 
ensino da língua latina, já que «muytos a aprendem, mas poucos a 
sabem sufficientemente, e raros com perfeyçaõ. em a aprender gastaõ 
os meninos a mayor parte da Puericía, e ainda da Adolescencia» 
(Argote, 1725: Introdução), propõe o autor que se ensine «aos 
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rapazes primeyro a grammatica da sua lingua vulgar, e depois 
ensinarlhes a grammatica Latina»228, partilhando, desta forma, as 
mesmas preocupações dos gramáticos humanistas do renascimento e 
seiscentistas, sobretudo Francisco sánchez, roboredo, os gramáticos 
de Port royal e o padre Lamy, entre outros autores, que, além de 
reconhecerem a importância de tornar mais claro e breve o ensino 
do latim, admitiam que este deveria ser ensinado por meio da língua 
materna do aluno. estes autores afastavam-se assim do método 
jesuítico que conferia a aprendizagem do latim pelo latim.

é importante frisar, ainda, que no prólogo da sua obra, Argote 
referencia que «A Presente grammatica he Portugueza no nome, 
nas palavras, e nas regras; porèm no intento, e effeyto, para que se 
compoz, he Latina», pelo que o autor parece ter tido em consideração 
as ideias do Brocense pois, segundo o parecer do conde da ericeira, 
anexo à gramática, «naõ havia atèagora quem com clareza, e brevidade 
escrevesse huma analogia, que pelo conhecimento da grammatica da 
lingua propria facilitasse o das estranhas, sendo difficeis de perceber 
os preceytos novos, com que se ensinavaõ línguas desconhecidas» 
(ericeira apud Argote, 1725). Assim, tendo em conta a brevidade 
do método, advogava um ensino gradual com uma aprendizagem 
progressiva dos conhecimentos mais simples para os mais complexos, 
justificando este ponto de vista com a utilização de expressões como 
«Mais ha que dizer, mas isto basta» (Argote, 1725: 183), ou ainda 
«Isso he embaraçado, e naõ he para os principiantes» (Argote, 
1725: 174). no entanto, o método simplificado para a aprendizagem 
do latim só viria a ser implementado nas escolas oficiais portuguesas 
34 anos após Argote ter publicado a segunda edição da sua obra, 
época em que o alvará régio de 1759, nas instruções aos professores de 
gramática latina, estipulava que «deve ser em vulgar o methodo para 
aprender os preceitos da grammatica, pois não há maior absurdo 
que intentar aprender huma lingua, no mesmo idioma que se ignora. 
tambem assentão que o methodo deve ser breve, claro e facil, para 
não atormentar aos estudantes, com huma multidão de preceitos que, 
_________________________
228 A defesa de que o ensino da língua materna deve preceder o ensino de qualquer outra língua 

foi largamente difundido pelos gramáticos e pedagogos ao longo da centúria de setecentos.
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ainda em idades maiores causão confusão» (AndrAde, 1981, II, 84-
85). Acrescenta, ainda, o alvará que os professores de gramática latina 
«terão indispensavelmente a Minerva de Francisco sanches, para a 
ella recorrerem, e por ella supprirem, na explicação aos discipulos, os 
preceytos de que lhes tiver já dada huma summaria idéa do Methodo 
abbreviado[]229 por que devem aprender» (AndrAde, 1981, II, 85). 
Por esta razão, Fernandes adianta que a obra do Brocense serviu 
de porta-estandarte, ao longo da segunda metade da centúria de 
setecentos, quer às ideias pedagógicas dos oratorianos quer à reforma 
do ensino pombalina, chegando a ser impressa em Portugal em 1760 
(cf. FernAndes, 2002: 281).

não obstante a publicação da Minerva ter ocorrido apenas na 
segunda metade do século XVIII, contador de Argote conhecia a 
obra de sánchez, já que na primeira edição das Regras da Lingua 
Portugueza faz a seguinte advertência: «alguns poderàō estranhar 
a explicaçaõ,& soluçaõ que dou a alguns pontos da grammatica 
portugueza; porèm os versados na liçaõ do Padre Veles[230], sanches, 
Brocense, Joaõ gerardo Vossio[231], os Padres da cõgregaçaõ de Port-
_________________________
229 trata-se do «methodo abreviado feito para uso das escolas da congregação do oratório, ou 

da Arte de grammatica Latina reformada por António Félix Mendes, que tem as referidas 
circumstancias» (AndrAde, 1981, II, 85).

230 o padre jesuíta português António Velez (1545-1609) foi um colaborador de Manuel Álvares 
que se encarregou da adequação didática de algumas reedições da gramática latina do autor 
madeirense. o manual de Álvares com as modificações de Velez foi entretanto adotado pelas 
escolas da companhia de Jesus. ora, no Verdadeiro Método de Estudar, Verney tece duras 
críticas a Argote precisamente pelo facto de ter seguido Álvares: o «juizo que formo desta 
grammatica, é este. o autor, introduzindo um dialogo enfadonho, dise, em muitas folhas, o 
que podia dizer, em poucas regras. os dialogos nam servem mais, que de fazer mil repetisoens 
sem necessidade. servem de cansar á memoria aos rapazes, sem fruto: ensinando-os a falar 
como papagaio: vistoque nam intendem o que dizem. quando pólo contrario poucos preceitos, 
bem explicados com a viva voz do-Mestre, ensinam mais, com menos trabalho». «o P. Argote 
dezemparou o seu mesmo metodo, por-seguir os erros de Manoel Alvares, e multiplicar regras 
sem necessidade; afirmando regencias faltas» (VerneY, 1746: I, 13». comentando as palavras 
de Verney, salgado Júnior diz o seguinte: «Verney tem, até certo ponto, alguma razão na 
censura que faz» a contador de Argote «a começar pela apresentação em diálogo enfadonho, 
mas é injusto em não salientar o sentido do seu esforço, tanto mais que em certos casos bem 
parece dever-lhe alguma sugestão», sobretudo «de fazer aplicar as regras em análises de cartas 
de Vieira» (salgado Júnior apud VerneY, 1949: I: 43 n 9).

231 gerardus Johannes Vossius (1577-1649) foi um gramático holandês que escreveu a obra 
Aristarchus, sive de arte grammatica libri septem, em 1635.
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royal[232], & na liçaõ da grammatica discursada,& na Arte de fallar do 
Padre Lami[233]. Veraõ que na explicaçaõ da grammatica Portugueza 
observo a mesma doutrina, que elles observaraõ a respeyto da Latina» 
(gAMA, 1721: 7). Aliás, esta advertência é mantida na segunda 
edição, em análise neste trabalho, suprindo, no entanto, alguns 
autores, «alguns poderaõ estranhar a explicaçaõ, que dou a alguns 
pontos da grammatica Portugueza, porèm os que forem versados na 
liçaõ do novo methodo dos Padres da congregacaõ de Portroial, e 
da grammatica discursada do Padre Lami, veraõ que na explicaçaõ 
da grammatica Portugueza observo a mesma doutrina, que elles 
observaõ a respeyto da Latina» (Argote, 1725: Introdução).

no entanto, ao contrário dos solitários de Port-royal e do padre 
Bernard Lamy, contador de Argote não faz reflexões teóricas a respeito 
da língua/linguagem. Aspeto que é contemplado no parecer dado 
pelo conde da ericeira a respeito das regras da Lingua Portugueza.

de facto, após ter considerado que o ensino da «grammatica 
devia preceder a todas» as «sciencias, e artes», já que «ensina a fallar, e 
a escrever com pureza» (ericeira apud Argote, 1725), evidenciando 
os «barbarismos, e solecismos» dos que ignoravam «os seus preceytos», 
o conde da ericeira defende que a gramática não compreende «só as 
letras como caracteres, mas em tudo o que as letras significaõ; e que 
sendo os sons, e as vozes os sinaes mais proprios, que acharaõ os 
homens para dar a conhecer aos outros os seus pensamentos, assim 
os fizeraõ visíveis, dúraveis, e proprios para se communicarem com 
os ausentes, e para se perpetuarem as memorias, e nada succederia, 
se se naõ inventassem as letras», sendo que «com ellas se pintàraõ os 
conceitos» (ericeira apud Argote, 1725). este ponto de vista parece 
estar em consonância com as considerações tecidas pelos gramáticos 
franceses supramencionados, apesar de o conde da ericeira não 
considerar as palavras como signos, mas como sinais. Arnauld e 
_________________________
232 Ao fazer referência aos padres da congregação de Port-royal, Argote deve ter em mente as 

considerações tecidas por Antoine Arnauld (1612-1694) e claude Lancelot (1615?-1695), que 
são os responsáveis pela elaboração da Grammaire générale et raisonnée.

233 o oratoriano francês Bernard Lamy (1640-1715), discípulo de descartes, escreveu entre outras 
obras, a célebre La Rhétorique ou Art de parler, publicada em 1675. nesta obra, Lamy defendia 
que o latim deveria ser ensinado por meio da língua francesa.
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Lancelot, que tendo definido gramática como «l’art de parler»234 e 
tendo explicado que «Parler, est expliquer ses pensées par des signes, 
que les hommes ont inventés à ce dessein», reiteram que «on a trouvé 
que les plus commodes de ces signes, étoient les sons & les voix. Mais 
parce que ce sons passent, on a invente d’autres signes pour les rendre 
durables & visibles, qui sont les caracteres de l’écriture, que les grecs 
appellent γράμμτα, d’où est venu le mot grammaire» (ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 1), chamam também a atenção para o facto de se 
poder considerar «deux choses dans ces signes: La premiere; ce qu’ils 
sont par leur nature, c’est-à dire, en tant que sons & caracteres» e «La 
seconde; leur signification; c’est-à-dire, la maniere dont les hommes 
s’en servent pour signifier leurs pensées» (ArnAuLd e LAnceLot, 
1754: 1-2). Por seu turno, o padre Lamy, em 1675, defendeu que «la 
parole [ou un mot] est un assemblage de sons de la voix, que les 
hommes ont établis pour estre les signes de leurs pensées; & qui ont 
la force de réveiller les idées ausquelles ils ont attachées» (LAMY, 
1675: 2). no entanto, salientou que «I est important de bien marquer 
la distinction qui est entre l’ame des paroles, & leurs corps; c’est-à-
dire entre ce qu’elles ont de corporal, & ce qu’elles ont de spirituel», 
explicitando que «Les idées qui sont presentes à notre esprit, lorsqu’il 
commande aux organes de la voix de former les sons, qui sont les 
signes de ces idées, sont l’ame des Paroles» e «Les sons que forment les 
organes de la Voix, & qui n’ayant rien de semblable en eux mesmes à 
ces idées, ne laissent pas de les signifier, sont la partie materielle, ou 
le corps des Paroles» (LAMY, 1675: 2). deste modo, considera que 
«Le discours est une peinture de nos pensées», sendo que «la langue 
est le pinceau qui trace cette peinture, & les mots sont les couleurs» 
(LAMY, 1675: 2).

Posteriormente, contador de Argote define língua portuguesa 
como sendo «as palavras e modo de fallar, de que os Portuguezes 
entre si usaõ na pratica, ou conversaçaõ, ou quando escrevem», 
reiterando que esta «pratica, ou conversaçaõ» «consta de palavras, ou 
oraçoens» e que a «oraçaõ» «saõ as palavras, que hum homem diz a 
_________________________
234 Anteriormente, sánchez considerava que a gramática era «el arte de hablar correctamente» 

(sÁncHeZ, 1995: 47).



162

alguem, ou lhe escreve» (Argote, 1725: 2). no entanto, não define 
gramática, apesar de a considerar como uma «Arte» cujo objetivo é 
ensinar a falar e a escrever corretamente.

no que concerne às partes da gramática, estabelece três, embora 
implicitamente – as partes da oração, a sintaxe simples e a sintaxe 
figurada, sendo de notar que este autor é o primeiro gramático em 
Portugal a dedicar uma parte significativa da sua obra à sintaxe.

na esteira de Port-royal, adianta, ainda, um sistema de oito 
classes de palavras que tem a «lingua Portugueza, e as suas oraçoens» 
– «nome, Pronome, Verbo, Participio, Adverbio, Preposiçaõ, 
conjunçaõ, e Intèrjeyçaõ» (Argote, 1725: 2), seguindo pois a 
divisão mais comum desde a antiguidade greco-latina235, não só na 
identificação das partes da oração, como ainda no número de páginas 
que dedica a este assunto, que, efetivamente, é muito superior em 
relação às restantes temáticas abordadas, não obstante conceber um 
tratamento bastante significativo à sintaxe.

Manifesta a ideia de que a gramática é essencialmente normativa 
cuja descrição das regras se baseia no uso, por isso recorre a exemplos 
de criação própria, como fonte ilustrativa das diferentes matérias, 
muito embora apresente no final uma carta do padre António Vieira 
para que os alunos apliquem as regras aprendidas. este facto, de resto, 
parece evidenciar a tendência do autor para as ideias racionalistas 
dos gramáticos franceses, na medida em que ao desvalorizarem o 
conhecimento alicerçado na autoridade e conferindo uma importância 
fundamental ao aspeto racional, valorizavam sobretudo o uso. 
no entanto, na tentativa de encontrar semelhanças entre a língua 
portuguesa e a latina, Argote não analisa pormenorizadamente alguns 
usos da língua portuguesa, alguns modos de falar do momento. Por 
isso, no conjunto de prescrições que estabelece, identifica alguns usos 
como incorretos, impróprios e proíbe-os, por exemplo, por considerar 
que a «grammatica [Portugueza] dos Verbos reciprocados» é «Muyto 
_________________________
235 como já anteriormente aludimos, à exceção do gramático latino Varrão, a tradição gramatical 

greco-latina reconhecia oito partes da oração: nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, 
conjunção, preposição e interjeição. dionísio da trácia, tendo em conta a especificidade do 
grego, introduziu o artigo e considerou a interjeição como parte integrante do verbo.
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embaraçada» e «discorda muyto da Latina, se naõ deve ensinar aos 
meninos» (Argote, 1725: 264).

2.2. António José dos reis Lobato

são muito escassas as informações sobre a biografia de António 
José dos reis Lobato. de todas as investigações realizadas com o 
objetivo de estabelecer os dados biográficos de reis Lobato, enquanto 
autor da Arte da Grammatica da Lingua Portugueza, destacamos a 
pesquisa levada a cabo por Assunção, o investigador que em nossa 
opinião encetou uma procura mais exaustiva e mais detalhada sobre 
o assunto. Assim, partindo das indicações temporais adiantadas por 
silva236, Vasconcelos237 e Verdelho238, Assunção parte à descoberta 
de reis Lobato. no entanto, não encontra uma resposta satisfatória 
que permita relacionar os dados biográficos dos nomes coligidos 
com o autor da gramática em questão, já que os indícios que se lhe 
afiguram não são suficientemente conclusivos para atribuir o nome 
do autor à autoria da gramática, pelo que omite os dados biográficos 
sobre António José dos reis Lobato, porque são desconhecidos (cf. 
AssunÇÃo, 2000: 14). não obstante este facto, Assunção adianta 
três hipóteses, chamando a atenção para a possibilidade de todas elas 
serem plausíveis.

na primeira, o linguista admite a existência de reis Lobato, 
apesar de não existirem até ao momento dados que comprovem essa 
possibilidade. na segunda, coloca a hipótese de o nome de António 
José dos reis Lobato ser um pseudónimo, já que era um aspeto muito 
_________________________
236 Inocêncio Francisco da silva diz o seguinte em relação aos dados biográficos de reis Lobato, 

«cavalleiro da ordem de christo, Bacharel (provavelmente na faculdade de Leis) pela univ. de 
coimbra, etc. – Ainda ignoro a sua naturalidade e nascimento, bem como a data precisa do 
seu obito. poude apenas colligir que falecera nos primeiros annos do corrente seculo, havendo 
quasi a certeza de que era já morto em 1804.» (sILVA, 1873: I, 175). 

237 Leite de Vasconcelos afirma que «reis Lobato (1721) foi em gramática um instrumento do 
Marquês de Pombal» (VAsconceLos, 1929: 867).

238 telmo Verdelho defende que só em finais do século XVIII é que «começou a ser utilizada a Arte 
de Gramática da Língua Portuguesa (1770?) de António José dos reis Lobato (1721-1803?), que 
foi o primeiro manual de gramática que, de maneira continuada e sistemática, serviu para a 
escolarização da língua portuguesa» (VerdeLHo, 1995: 21).
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vulgar na época. na terceira, pondera a possibilidade de o nome do 
autor da gramática em questão constituir uma criação pombalina, 
muito embora admita que esta hipótese seja a menos provável (cf. 
AssunÇÃo, 2000: 14-15).

seja como for, António José dos reis Lobato compôs uma das 
obras que mais impacte teve no ensino da língua portuguesa do seu 
tempo. com pelo menos 40 edições e reimpressões conhecidas, foi 
divulgada durante um século, entre 1770239 e 1869, servindo de apoio 
a muitos alunos, tornando-se na «gramática portuguesa, editada em 
Portugal, com maior número de edições» (AssunÇÃo, 2000: 17). 
ora, esta reputação deve-se ao facto de o alvará régio, datado de 30 
de setembro de 1770, estipular o uso obrigatório desta gramática 
no ensino da língua portuguesa240 (cf. AssunÇÃo, 2000: 452), 
pelo que ela se tornou um «instrumento centralizador do estado» 
(AssunÇÃo, 1997: 155).

A gramática de reis Lobato que temos sob escopo encontra-se 
paginada por reclamos, capítulos, numeração romana e numeração 
árabe e está dividida em duas partes: a primeira é dedicada à 
etimologia241 (da página 150 [8] à 149 [7]) e a segunda à sintaxe (da 
_________________________
239 no que diz respeito à data da primeira edição, Assunção, contrapondo à data de 1771, 

defendida por Inocêncio da silva, defende que foi em 1770 que veio a lume a edição em causa 
(cf. AssunÇÃo, 2000: 24-27).

240 com efeito, pode ler-se no alvará «sou servido ordenar, que os Mestres da lingua latina, quando 
receberem nas suas classes os discipulos para lha ensinarem, os instruão previamente por 
tempo de seis mezes, se tantos forem necessarios para a instrução dos Alumnos, na grammatica 
Portugueza, composta por Antonio José dos reis Lobato, e por Mim approvada para o uso das 
ditas classes, pelo methodo, clareza, e boa ordem, com que he feita» (AssunÇÃo, 2000: 452). 
de facto, só a partir de 1770 é que o ensino da gramática portuguesa passou a ser obrigatório 
em Portugal, respondendo às aspirações de gramáticos e pedagogos que desde o renascimento 
reclamavam o ensino da língua vulgar. ora, apesar de o português já ser ensinado em algumas 
instituições, ele só foi obrigatório com a promulgação do alvará régio de 30 de setembro de 1770 
que estipulava que a classe de gramática Portuguesa duraria 6 meses e deveria ser ministrada 
pelo professor de gramática Latina.

241 A parte dedicada à etimologia consta de seis livros, que se dividem em lições. Assim, o livro 
I. do Artigo, nome, Pronome, e suas diferenças e declinações consta das seguintes lições: I. 
da natureza do Artigo, e do nome, e suas differenças; II. da declinação dos Artigos; III. da 
declinação dos nomes substantivos; IV. da declinação dos nomes Adjectivos; V. de algumas 
especies do nome adjectivo; VI. da natureza, e differenças do Pronome; VII. da declinação 
dos Pronomes demonstrativos; VIII. do Pronome reciproco; IX. do Pronome Possessivo; 
X. do pronome relativo; XI. do pronome Interrogativo e XII. da formação do numero plural 
dos nomes. o livro II. do genero dos nomes substantivos compõe-se das lições: I. das regras
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_________________________
 para se conhecer o genero dos nomes substantivos pela significação; II. do nome substantivo 

commmum de dous; III. do nome substantivo epiceno e IV. das regras para se conhecer o 
genero dos nomes substantivos pela terminação. o livro III. do Verbo, e suas conjugações 
engloba as seguintes lições: I. da natureza do Verbo, e sua divisão; II. das conjugações 
regulares dos Verbos; III. da conjugação do Verbo ser; IV. da conjugação do Verbo ter; V. da 
conjugação do Verbo auxiliar Haver; VI. da primeira conjugação dos Verbos activos regulares, 
que no presente do infinito acabão em ar, assim como Amar; VII. da segunda conjugação dos 
Verbos activos regulares, que no presente do infinito acabão em er, assim como defender; VIII. 
da terceira conjugação dos Verbos regulares, que no presente do infinito acabão em ir, assim 
como Applaudir; IX. da formação das vozes dos Verbos regulares; X. dos Verbos irregulares; 
XI. das conjugações dos Verbos irregulares da primeira conjugação; XII. das conjugações 
dos Verbos irregulares da segunda conjugação; XIII. das conjugações dos Verbos irregulares 
da terceira conjugação; XIV. da conjugação dos Verbos irregulares, que no Infinito acabão em 
or e XV. dos Verbos irregulares defectivos. o livro IV. dos Preteritos, e Participios do Preterito 
dos Verbos tem as lições: I. dos Preteritos, e Participios do Preterito dos Verbos da primeira 
conjugação; II. dos Preteritos, e dos Participios do Preterito da segunda conjugação; III. dos 
Preteritos, e Participios do Preterito da terceira conjugação; IV. dos Preteritos, e Participios do 
Verbo Pôr, e seus compostos e V. da natureza do Participio, e sua divisão. o livro V. das Partes 
indeclináveis da oração atende às lições: I. da Preposição; II. do Adverbio; III. da conjunção 
e IV. da interjeição. o VI e último livro desta primeira parte contempla as seguintes lições: 
I. das palavras acabadas em letra vogal; II. das palavras acabadas em L; III. das palavras 
acabadas em M, e n; IV. das palavras acabadas em r; V. das palavras acabadas em s e VI. das 
palavras acabadas em Z (cf. AssunÇÃo, 2000: 43-45).

página 314 [172] à 371 [229]), sendo que estas são precedidas de 
uma «carta nuncupatoria» (da página 115 à 116), uma «Introdução 
á Presente grammatica» (da página 117 [VII] à 141 [XXXI]) e um 
«Proemio» (da página 143 [1] à 149 [7]).

tendo em conta as preocupações dos gramáticos e pedagogos 
iluministas, que por sua vez refletem as reflexões dos gramáticos 
do renascimento, reis Lobato, no início da Introdução, considera 
ser indispensável sistematizar a língua portuguesa, na medida em 
que facilitaria «fallar sem erros» e possibilitaria o conhecimento 
dos «fundamentos da lingua, que se falla usualmente» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 117), indiciando desta forma a função normativa 
da gramática, onde são prescritas as regras que permitem falar com 
correção.

Ainda em conformidade com o nacionalismo patriota iluminista, 
defende que o «costume» comprova a necessidade da aprendizagem 
da gramática de língua materna, pois os romanos «tinhão escolas 
publicas, onde se ensinava á mocidade a grammatica da lingua Latina, 
que fallavam vulgarmente» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 118) e por 
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isso aprendiam não só a falar «a sua lingua com perfeição», como 
também percebiam «com muita facilidade, por meio das regras da 
grammatica Latina, os principios da lingua grega, cuja grammatica 
estudavão; por ser entre elles a lingua e que se tratavão as ciências, 
como entre nós o he a Latina» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 118).

não obstante reis Lobato considerar que o latim é ainda a língua 
de cultura do seu tempo, confere uma importância fundamental 
ao estudo da gramática portuguesa, estando em sintonia com 
contador de Argote não só relativamente à importância do latim, 
mas fundamentalmente na questão de que o ensino da gramática 
portuguesa facilita a aprendizagem de outras línguas, com o 
recurso a um método analógico242, uma vez que «sem dificuldade se 
aprendem muitos principios, que são communs a todas as línguas» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 118-119). reis Lobato salienta, assim, 
a importância do comparativismo linguístico preconizado no século 
XVII por Amaro de roboredo que, aliás, cita «e vir-se-ha a facilitar 
mais o commercio entre as nações, e a descobrir muitas propriedades 
da lingua estranha, fazendo da materna quasi regra commum» e 
«ainda que as palavras sejão diversas, assim cada huma per si como 
muitas juntas na razão da frase, contudo a união racional delas em 
todos he a mesma» (roboredo apud Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
163 n a), assim, todo aquele que «passar para o estudo de qualquer 
lingua estranha (…) levará hum grande adiantamento, por saber já 
o que he nome, o que he Verbo, e a natureza, e propriedade de todas 
as partes do discurso, e o modo, com que se unem estas na oração» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 119).

este aspeto assume uma importância relevante na medida em 
que, ao citar roboredo, reis Lobato vai ao encontro do ponto de vista 
de Francisco sánchez que pretendia descobrir a ratio da linguagem, 
já que considerava que esta, enquanto fenómeno natural, obedecia 
_________________________
242 esta ideia encontra-se plasmada no alvará de 30 de Junho de 1759: «Para que os estudantes 

vão percebendo, com mais facilidade, os principios da grammatica Latina, hé util que os 
Professores lhes vão dando huma noção da Portugueza advertindo-lhes tudo aquillo em que 
tem alguma analogia com a Latina; e especialmente lhes ensinarão a distinguir os nomes, os 
verbos, e as particulas por que se podem dar a conhecer os casos» (AndrAde, 1981: II: 85), 
evidenciando, claramente, a importância atribuída às partes da oração.
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a regras naturais e gerais que deveriam ser analisadas de um ponto 
de vista coerente e lógico. Assim sendo, advoga que «com larga 
especulação» examinou «as causas, e os usos da lingua Portuguesa, 
seguindo as doutrinas de sanches, Porizonio[243], Vossio, sciopio[244], 
e Lancelloto, por excederem estes célebres grammaticos aos antigos 
em examinarem filosoficamente as materias; pois he certo, que 
sem socorro da Filosofia[245] se não póde conhecer perfeitamente a 
natureza das partes da oração» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 126-
138). 

Para justificar, neste contexto, a sua gramática, explica que as 
gramáticas compostas pelos gramáticos portugueses desde Fernão 
de oliveira até contador de Argote contêm defeitos246, pelo que a 
sua se distancia daquelas relativamente ao método utilizado «tanto 
na ordem como por serem fundadas as suas regras nas verdadeiras 
_________________________
243 segundo a opinião de Keith Percival, o holandês Jacob Perizonius (1651-1715) parece ter sido 

o autor das anotações da Minerva de Francisco sánchez, a partir de 1687 (cf. Percival apud 
sAntos, 2005: 97 n 213).

244 o alemão gasparus sciopius (1576-1649) foi um admirador da Minerva de Francisco sánchez, na 
qual se inspirou para escrever a sua Grammatica philosophica que viria a ser famosa sobretudo 
ao longo do século XVII, sobretudo pela simplificação e redução das regras gramaticais que 
eram explicadas de uma forma lógico racionalista.

245 note-se que neste aspeto reis Lobato está em perfeita harmonia com os gramáticos filosóficos 
do século XVIII, sobretudo com os gramáticos franceses, já que para estes a gramática pretende 
ser também filosofia.

246 não obstante, considera que a gramática de contador de Argote é «huma das melhores, entre 
as que se tem escrito de línguas vulgares» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 137). Apesar disso, 
as críticas que aponta a Argote dizem respeito sobretudo à «syntaxe simples» por conter 
«muitas regras falsas» devido ao facto de ter seguido as doutrinas de Manuel Álvares e os 
seus comentaristas (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 135). defende, por exemplo, que Argote 
desconhece o uso frequente da figura «ellipse», apresentando, por isso regras falsas, como no 
seguinte caso: «Posto eu á meza, deo meio dia; onde diz, que os nomes Posto eu se achão em 
nominativo absoluto por não haver Verbo; a quem pertença; porém diz assim, por não passar 
das palavras sem examinar as razões da lingua; pois se reflectisse nellas, havia de entender, que 
he huma oração figurada, em que de fóra se subentendem palavras para se reduzir á syntaxe 
regular; pois quer dizer: Posto eu á meza, ouvi o relogio, que fez o sinal de ser passado o meio dia» 
e conclui «se a alguem causar novidade este supplemento de palavras, será por desconhecer 
o uso da figura grammatical ellipse; e se lhe parecer muito extenso, maiores admittem os 
grammaticos Latinos de melhor nota, pois usão de frases compridas, e ás vezes duras para 
reduzirem á syntaxe simples as orações figuradas, como se póde ver em sanches» (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 136). com efeito, denota-se neste comentário a influência do Brocense em 
Lobato, pois, se por um lado, este último autor critica Argote por não refletir sobre as causas 
lógicas subjacentes à língua, por outro lado, coloca a elipse ao serviço da brevidade, sendo de 
notar que é com Francisco sánchez que a elipse deixa de ser considerada uma figura da retórica 
e passa a ser um fator essencial da língua (cf. FernAndes, 2002: 289).
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causas da lingua Portugueza, e nas doutrinas dos grammaticos mais 
célebres, que com as luzes da Filosofia examinarão a natureza e a 
propriedade das palavras» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 126-127), 
remetendo para os gramáticos filosóficos. Por esta razão, carlos 
Assunção considera que a gramática de Lobato terá servido de 
«leitmotiv para as chamadas gramáticas filosóficas» (AssunÇÃo, 
2000: 103) dos finais do século XVIII e do século XIX em Portugal247.

neste sentido, as palavras de roboredo, citadas por reis Lobato, 
parecem apontar também para uma distinção entre uma ‘gramática 
geral’, com observações que diziam respeito a todas as línguas e uma 
‘gramática particular’, que dizia respeito apenas às observações de 
uma língua particular, sendo que esta distinção foi estabelecida por 
du Marsais248 e desenvolvida por Beauzée que, após ter considerado 
que «le Language, qui en est l’organe nécessaire, fût, dans ses príncipes 
fondamentaux, universel (…), immuable (…) [et] inaltérable. Les 
différences qui se trouvent d’une langue à autre ne sont, pour ainsi 
dire, que superficielles; elles tiennent à celles des temps, des lieux, 
des imœurs, & des intérêts, qui variant sans fin laissent toujours 
subsister le même fonds» (BeAuZée, 1767: ix), defende que «La 
grAMMAIre, qui a pour objet l’énonciation de la pensée par le 
secours de la parole prononcée ou écrite, admet donc deux forces 
de príncipes. Les uns sont d’une vérité immutable & d’une usage 
universel, ils tiennent à la nature de la pensée même, ils en suivent 
l’analyse, ils n’en sont que le résultat : les autres qu’une hypothétique, & 
dépendante des conventions fortuites, arbitraires, & muables, qui ont 
donné naissance aux différents idiômes. Les premiers constituent la 
grammaire génerale, les autres sont l’object des diverses grammaires 
particulières.» (BeAuZée, 1767: ix-x). Assim, define «grAMMAIre 
_________________________
247 relativamente ao segundo período da História da Filologia Portuguesa, Leite de Vasconcelos 

diz o seguinte: «Lobato avantaja-se em parte aos autores precedentes, pelo desenvolvimento 
que deu à morfologia» (VAsconceLos, 1929: 860). no entanto, até ao século XIX a 
moderna morfologia era designada por etimologia que também alternava com Analogia (cf. 
AssunÇÃo, 2000: 62 n 84).

248 o filósofo e gramático francês césar chesneau du Marsais (1676-1756) foi um dos principais 
colaboradores da Encyclopédie de diderot e d’Alembert, escrevendo vários artigos sobre 
gramática. Após a sua morte foi substituído pelo gramático nicolas Beauzée (1717-1789).
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générALe» como «la science raisonnée des príncipes immutables 
& généraux du langage prononcé ou écrit dans quelque langue que ce 
soit» e «grAMMAIre PArtIcuLIÈre» como «l’art d’appliquer, 
aux príncipes immuables & généraux du Language prononcé ou écrit, 
les institutions arbotraires & usuelles d’une langue particulière» 
(BeAuZée, 1767: x).

reclama, ainda, a implementação no ensino oficial português do 
estudo da gramática portuguesa, apoiando o seu ponto de vista nas 
opiniões de gramáticos estrangeiros e nacionais, citando entre estes 
últimos roboredo, João de Barros e contador de Argote. Porém, 
reconhecendo na prática a dificuldade de desenvolver tal ensino 
«por quanto os Mestres das escolas de ler de ordinario não tem a 
instrucção necessaria para ensinarem a fallar, e a escrever a lingua 
Portugueza por principios» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 121), 
preconiza que «somente se poderia evitar este tão grande prejuízo, 
se se approvassem para Mestres das sobreditas escolas pessoas, que 
tivessem perfeito conhecimento dos principios da lingua Portugueza» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 122).

como complemento na aprendizagem das «regras da grammatica 
materna», aconselha a leitura de «hum Autor da Historia Portugueza 
de frase pura, e facil» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 122) que mostre 
ao aluno as regras da língua portuguesa que, entretanto, aprendeu. 
Assim, além de interiorizarem as regras, os alunos ficariam também 
«instruidos na Historia Portugueza» que é «necessaria a toda a 
qualidade de pessoa» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 122).

o ensino da gramática da língua materna, segundo Lobato, 
«enriqueceria a própria nação, na medida em que formaria «sujeitos 
capazes para exercerem os officios públicos de escrever nos Auditórios, 
tribunaes, e secretarias, sem a imperfeição de fallarem, e escreverem 
a lingua Portugueza com erros, que commummente se notão nos que 
servem os sobreditos empregos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 123), 
indo, deste modo, ao encontro da opinião defendida pelos grandes 
pedagogos na época iluminista que viam na educação do indivíduo 
uma fonte de riqueza nacional, ao mesmo tempo que conferiam 
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um valor fundamental às capacidades do homem para mudar a 
sociedade, que foi largamente difundida por Locke, sendo que este 
autor via a educação como um veículo para a formação de homens 
livres e cidadãos ativos.

Apesar de tal necessidade, lamenta o autor português o facto de 
o estudo da gramática ainda não ter sido implementado no ensino 
oficial, sendo negligenciado pelas autoridades estatais, como de 
resto aconteceu com todas as línguas vulgares. espera, no entanto, 
que a nação portuguesa possa «conseguir a grande gloria de ser a 
primeira, que imite a sábia policia da romana, em mandar ensinar á 
mocidade a grammatica da lingua natural: por quanto esta felicidade 
lhe promete o sabio governo de seu Augusto Monarca o senhor
d. José I» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 124). esta promessa foi, 
entretanto, cumprida pelo monarca português no alvará régio de 30 
de setembro de 1770, como já tivemos oportunidade de evidenciar249, 
pelo que a gramática de Lobato surgiu, pela primeira vez, «com 
o intuito de servir a todos os portugueses na sua instrução e de 
uniformizar, porque imposta pelo reino, todo o ensino da língua 
materna» (AssunÇÃo, 2000: 103).

Posteriormente, reis Lobato reitera que apesar de não ser seu 
intento inculcar a sua «Arte para uso nas escolas»250, admite que ela 
pode «ser util, e necessaria, não só para os que quizerem aprender 
os preceitos da sua lingua, mas tambem para os estudantes da 
grammatica latina» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 125), considerando 
que o método de ensino para a língua materna251 deverá contemplar 
_________________________
249 A este propósito não devemos esquecer que Portugal foi a nível europeu um dos países que 

mais cedo implementaram reformas no ensino, causando impacto a nível internacional (cf. 
ArAÚJo, 2003: 55).

250 relembremos que esta gramática foi adotada como gramática oficial nas escolas portuguesas, 
para o ensino da gramática portuguesa, por alvará régio de 30 de setembro de 1770. neste 
sentido, Leite Vasconcelos considera que reis Lobato «foi em gramática um instrumento do 
Marquês de Pombal nas obras de reforma contra o ensino jesuítico» (VAsconceLos, 1929: 
867). no entanto, enquanto suporte pedagógico na aprendizagem do ensino da língua materna, 
a gramática de Lobato foi utilizada durante um século (cf. AssunÇÃo, 2000: 67).

251 reis Lobato adianta que os «professores régios, em observância de hum dos preceitos das 
Instrucções regias para os estudos» devem explicar aos alunos «a analogia, que tem a lingua 
Portugueza com a Latina», sendo que este método tinha sido também defendido por contador 
de Argote.
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um manual, uma «grammatica Portugueza» que permita aos alunos 
«examinar as suas regras, observando com especulação aquillo, em 
que ellas convem, ou differem dos preceitos da lingua, que aprendem» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 126).

Antes de definir a sua conceção de gramática, reis Lobato 
explica a organização das matérias da sua obra, evidenciando o 
facto de ter seguido autores portugueses nomeadamente roboredo e 
António Pereira de Figueiredo no tratamento dos nomes e dos verbos 
e de ter seguido o espanhol sánchez no que diz respeito à sintaxe252, 
que considera ser «a principal parte da grammatica»253 (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 133). em relação à influência de António 
Pereira de Figueiredo, carlos Assunção assevera que são muitas as 
semelhanças entre a sua gramática latina254 e a gramática de reis 
Lobato255, pelo que adianta a possibilidade de reis Lobato poder ser 
um pseudónimo do próprio Pereira de Figueiredo (cf. AssunÇÃo, 
2000: 100-101).

na esteira de Francisco sánchez, reis Lobato define gramática 
portuguesa como «a Arte, que ensina a fazer sem erros a oração 
Portugueza (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 143), pelo que considera «ser 
_________________________
252 o facto de Lobato admitir que segue sánchez por este ter tratado filosoficamente a matéria em 

questão é importante, visto que o gramático português valoriza a parte filosófica da gramática, 
tão em voga na europa iluminista. neste contexto, vale a pena salientar a opinião do linguista 
carlos Assunção que defende que além de Lobato igualar a sintaxe portuguesa à sintaxe latina, 
ao «embrulhar o ensino com o excesso de logicismo, principalmente em análise sintáctica, 
lança confusão onde parece haver clareza» (AssunÇÃo, 2000: 54).

253 não devemos esquecer que Francisco sánchez considerava que «la oración o sintaxis es el fin de 
la gramática, luego no es parte de ella», pois «una cosa es la gramática y outra el fin u objectivo», 
pelo que o objectivo da gramática seria «la oración lógicamente construída» (sÁncHeZ, 1995: 
47), estabelecendo uma relação estreita entre os estudos gramaticais (sintácticos) e lógicos 
(significativos). 

254 trata-se do Novo Methodo de Grammatica Latina para uso das escholas da Congregação do 
Oratorio na Real Casa de N. Senhora das Necessidades. Ordenado e composto pela mesma 
Congregação, publicado em 1752, em Lisboa na off. de Miguel rodrigues. este manual foi 
imposto no ensino oficial português por alvará régio de 28 de Junho de 1759 (cf. AndrAde, 
1981: II: 85).

255 evidenciando as semelhanças entre as duas gramáticas, carlos Assunção reitera que tendo o 
padre António Pereira de Figueiredo «uma abundante produção no âmbito da gramática latina 
e da latinidade, parece estranho nada ter escrito sobre a gramática portuguesa, num momento 
fulcral da sua pedagogização. essas semelhanças vão de páginas inteiras à estruturação 
de capítulos, e da sintaxe da frase ao vocabulário encontrado, levando a pensar em termos 
hodiernos num verdadeiro plágio» (cf. AssunÇÃo, 2000: 94).
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a oração Portugueza o fim das regras da grammatica Portugueza»256 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 143 n a). Lobato considera, ainda, que 
«da oração Portugueza são partes as palavras, ou vozes Portuguezas». 
esta consideração afasta-o, no entanto, do Brocense, na medida 
em que considerava que «la letra es parte de la sílaba, la sílaba de 
la palabra y las palavras partes de la propria oración, luego no son 
parte de la gramática: la parte de cualquer cosa no puede ser parte de 
outra» (sÁncHeZ, 1995: 47) e aproxima-o da noção anteriormente 
adiantada por Argote «oraçaõ» «saõ as palavras, que hum homem diz 
a alguem, ou lhe escreve» (Argote, 1725: 2). como afirma carlos 
Assunção, esta noção é sobretudo latinizante e afasta-se do conceito 
de gramática do Iluminismo europeu do século XVIII, que pretendia 
dar um estatuto científico à noção de gramática257 (cf. AssunÇÃo, 
2000: 58).

À semelhança de Argote, reis Lobato considera a sua gramática 
como «Arte» que tem como objetivo fixar as regras do uso de modo 
«a fazer sem erros a oração» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 143), 
sendo, por isso, uma gramática essencialmente normativa.

Ainda no proémio à sua gramática, tal como Manuel Álvares 
que tanto critica, estabelece a divisão da gramática em quatro partes 
constitutivas: «orthografia, Prosodia, etymologia, e syntaxe» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 143). esta classificação, de resto, 
tornou-se universal com os gramáticos latinos: donato e Prisciano. 
no entanto, reis Lobato apenas trata da «etymologia» e da «syntaxe», 
_________________________
256 Francisco sánchez defende que a gramática «es el arte de hablar correctamente», reiterando 

que «la oración o sintaxis es el fin de la gramática» (sÁncHeZ, 1995: 47).
257 como tivemos oportunidade de referenciar no primeiro capítulo deste trabalho, a possibilidade 

de a gramática alcançar um estatuto científico foi uma questão que esteve presente ao longo 
da tradição gramatical. Porém, foi sobretudo a partir do renascimento que ela ganhou um 
novo impulso, salientando-se as contribuições de Júlio césar escalígero e da publicação da sua 
obra De causis linguae latinae libri tredecim, em 1540, que tendo sido herdeiro dos gramáticos 
pré-modistas viria a influenciar Francisco sánchez que, por sua vez, viria a influenciar os 
gramáticos de Port-royal e os gramáticos enciclopedistas. Vejamos, por exemplo, o estatuto 
de ciência que Beauzée confere à «Grammaire générale» que «est une science, parce qu’elle n’a 
pour objet que la spéculation raisonée des príncipes immuables & généraux du Langugage» e 
por oposição o estatuto que confere à «Grammaire particulière» que «est un art, parce qu’elle 
envisage l’application pratique des institutions arbitraires & usuelles d’une langue particulière 
aux principes généraux du Langage» (BeAuZée, 1767: x).
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considerando que a «etymologia (…) he a parte da grammatica, 
que ensina as diversas especies de palavras, que entrão na oração 
Portugueza, e as suas propriedades» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
144), consagrando a maior parte das páginas da sua gramática ao 
estudo desta parte. Por esta razão, Leite de Vasconcelos diz que 
Lobato se avantajou em parte aos gramáticos predecessores, pelo 
desenvolvimento que concedeu à morfologia (cf. VAsconceLos, 
1929: 867).

tal como Argote, explicita que «da oração Portugueza são 
partes as palavras, ou vozes Portuguezas», considerando que 
a «palavra Portugueza he qualquer voz significativa da lingua 
Portugueza» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 144), partindo, na 
esteira do Brocense, para a análise das partes do discurso. Adianta 
um sistema de nove «especies de palavras, de que como partes póde 
constar a oração Portugueza; a saber: Artigo, Nome, Pronome, Verbo, 
Participio, Preposição, Adverbio, Conjunção, Interjeição» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 149), ou seja, as mesmas classes apresentadas em 
1540 por João de Barros. segue, assim, a doutrina mais comum da 
tradição greco-latina, pelo que se afasta da classificação apresentada 
pela maior parte das gramáticas racionalistas e por isso de Francisco 
sánchez258. Aliás, são precisamente as mesmas classes propostas por 
Argote cuja exceção recai apenas na inclusão do artigo nestas classes, 
na medida em que Argote não contemplava o artigo como uma classe, 
mas apenas como uma «palavrinha, ou particula, que se poem antes 
do nome» (Argote, 1725: 5).

2.3. João Joaquim casimiro

dos dados biográficos de João Joaquim casimiro praticamente 
nada se sabe, ignorando-se quer a data de nascimento quer a data 
de óbito. no entanto, Inocêncio da silva adianta que este autor 
possivelmente era natural do Porto, cidade onde exercia a profissão 
_________________________
258 considerando que «el objetivo del gramático es la oración, veamos de qué consta la oración de 

manera que no haya entre ello nada que pueda estar en la oración. son tres las cosas: nombre, 
verbo y partícula» (sÁncHeZ, 1995: 49).
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de «Mestre de primeiras letras» e onde «vivia (…) no anno de 1822, 
n’um estado miserável, apesar do seu innegavel talento» (sILVA, 
1859: III: 389). escreveu o Methodo grammatical resumido da lingua 
portugueza259 cuja primeira edição veio a lume possivelmente no ano 
de 1789, segundo Inocêncio da silva. no entanto, simão cardoso 
expõe como data provável desta edição (a primeira?) o mesmo ano 
de 1789 ou 1792260 (cf. cArdoso, 1994; 40), na «offic. de Antonio 
Alvarez ribeiro», no Porto. seja como for, a data de 1792 é aquela que 
figura no frontispício da obra que possuímos, no entanto, aqui não 
encontramos qualquer indicação a respeito da edição ou impressão261. 
Além do que ficou exposto, simão cardoso adianta ainda que a 
segunda edição desta obra data de 1803, na mesma «offic.» e a 
terceira edição de 1814, 1818 e 1838, na «Imp. regia», em Lisboa (cf. 
cArdoso, 1994: 40).

Além desta gramática, Inocêncio da silva referencia, ainda, 
outra obra como pertencendo a João Joaquim casimiro: «Instrucção 
litteraria do idioma portuguez, para uso dos seus discipulos e 
declaração util ao methodo grammatical de que foi auctor. Lisboa, na 
typ. Lacerdina 1805. 8º de 32 pag.» (sILVA, 1859: III, 389).

o Methodo grammatical resumido da lingua portugueza 
apresenta-se paginado por reclamos, capítulos, numeração romana e 
numeração árabe. está dividido em quatro partes que se encontram 
subdivididas em capítulos: a primeira é dedicada à «etymologia»262 
(da página 1 à página 60) e é precedida da «Introducçaõ» (da página 
III à VI) e de uma «errata» (página VII); a segunda é dedicada à 
«syntaxe» (da página 60 à página 68); a terceira à «Prosodia» (da 
página 68 à página 76) e a quarta à «orthografia» (da página 76 à 
página 127), sendo de destacar que esta última parte contém um 
_________________________
259 Inocêncio da silva tece o seguinte comentário a respeito da gramática de casimiro: «Posto que 

em demasia concisa, esta grammatica tem boa disposição, e ha n’ella que aproveitar, no sentir 
dos entendidos» (sILVA, 1859: III, 389).

260 é precisamente a data de 4 de Maio de 1792 que aparece referenciada como a data em que foi 
«taxado este livro em papel a 160 reis», que precede a introdução da gramática em questão.

261 este facto acaba por dificultar a investigação bibliográfica de um determinado autor (cf. 
AssunÇÃo, 2000: 29).

262 constam da etimologia os seguintes capítulos: I. «Artigo», «nome», «Pronome»; II. «Verbo»; 
III. «Preteritos, e Participios do Preterito» e «partes da oraçaõ indeclinaveis».
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conjunto de textos já analisados com o intuito de serem úteis a quem 
consulta a gramática. Aliás, esta mesma metodologia tinha sido já 
anteriormente exposta por contador de Argote. cada uma destas 
partes está ainda subdividida em capítulos. 

com uma finalidade pedagógica nitidamente explícita, 
casimiro vai ao encontro das diretrizes estabelecidas pelo alvará 
régio de 1759 que estipulava a implementação de métodos simples 
e claros para a aprendizagem das línguas, elaborando um Methodo 
Grammatical resumido da Lingua Portugueza (o sublinhado é da 
nossa responsabilidade) cuja introdução é iniciada com a explicação 
de «alguns termos» que lhe «parecem necessarios para a intelligencia 
dos que principiaõ» (cAsIMIro, 1792: III), definindo ler e escrever; 
letra; sílaba, palavra, oração, período, etimologia, sintaxe, prosódia e 
ortografia. Quanto à caracterização de palavra, diz que «He qualquer 
voz articulada, composta d’huma ou mais syllabas, apta para exprimir 
os pensamentos, das quaes bem ordenadas resulta a oraçaõ», que 
«He huma perfeita uniaõ de palavras, que consta d’acção, agente, e 
paciente claro, ou occulto» (cAsIMIro, 1792: III).

Posteriormente define gramática como «Arte de escrever bem, e 
fallar correctamente» (cAsIMIro, 1792: V). na esteira de contador 
de Argote e reis Lobato, casimiro vê no seu compêndio uma gramática 
normativa que pretende descrever as regras da língua, incluindo no 
final da obra, tal como Argote, um conjunto de textos de apoio, em 
forma de perguntas e respostas, que intitula «Themas dados, que 
qualquer pode imitar para a intelligencia das partes de Grammatica» 
(cAsIMIro, 1792: 100). no seguimento da importância concedida 
por Lobato à gramática enquanto manual escolar, reitera, a propósito 
da «regencia conforme as regras», que «neste Thema se ve o quanto he 
util, e necessaria a grammatica; pois a este seguem todas e quaesquer 
palavras, que escrevemos, e não tendo esta ordem naõ podem ser 
agradáveis» (cAsIMIro, 1792: 100-101).

seguindo de perto reis Lobato, divide a gramática em quatro 
partes: «etymologia, syntaxe, Prosodia, e orthografia», dizendo que 
«etymologia» «He a parte, que ensina as propriedades das palavras, 
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e donde cada huma se deriva» (cAsIMIro, 1792: V), admitindo um 
mesmo sistema de nove classes de palavras, «que servem á oraçaõ: 
Artigo, nome, Pronome, Verbo, Participio, Prepoziçaõ, Adverbio, 
conjunçaõ, e Interjeiçaõ» (cAsIMIro, 1792: 1), sendo, aliás, o 
mesmo sistema adiantado por Lobato.

2.4. Pedro José da Fonseca

Apesar de os elementos biográficos de Pedro José da Fonseca 
serem muito escassos, Inocêncio da silva, baseado numa das obras 
do próprio autor, admite como data provável para o nascimento do 
gramático o ano de 1737263 e o da sua morte 1816264. não obstante 
este facto, nada se sabe a respeito da sua infância e juventude. Apesar 
disso, foi «uma figura de grande relevo nos estudos linguísticos da 
[sua] época, devido às suas atividades como académico e professor 
de retórica e Poética» (gonÇALVes, 2003: 33). dedicou uma vida 
inteira ao ensino e investigação, sendo nomeado professor régio em 
Lisboa no ano de 1759 e mais tarde transferido para o colégio real 
dos nobres265, local onde permaneceu até à data da sua jubilação, no 
ano de 1804. Foi, também, sócio fundador da «Academia real das 
_________________________
263 Inocêncio da silva chama a atenção para o facto de os únicos apontamentos biográficos de 

Pedro da Fonseca se encontrarem publicados em um «folheto» de autoria de Francisco coelho 
de Figueiredo, «condiscipulo de Fonseca na aula de rhetorica do collegio de sancto Antão» 
(sILVA, 1862: VI, 419), que veio a lume em 1816, com o título «Agradecimento de um homem 
á memoria de outro homem virtuoso, sabio e philosopho. Lisboa, na Imprensa regia» (sILVA, 
1862: VI, 419). neste texto, segundo Inocêncio da silva, pode ler-se que Fonseca é natural de 
Lisboa e nasceu no ano de 1734, muito embora Inocêncio da silva rejeite esta data como data 
provável para o nascimento do gramático (sILVA, 1862: VI, 419).

264 Inocêncio da silva relata que, nos últimos anos da sua vida, Pedro da Fonseca «Mal remunerado 
de suas tão longas quão valiosas fadigas litterarias» (sILVA, 1862: VI: 419) viveu quase num 
estado de miséria, não fosse a mingua ajuda de «uma orphã, que seus pães haviam recolhido 
em casa desde menina, e de duas sobrinhas d’esta» (sILVA, 1862: VI, 419) e a ajuda dos «seus 
consocios da Academia [real das ciências de Lisboa]» que fizeram com que a Academia 
comprasse «em 1813 os seus manuscriptos (originaes e traducções) pela quantia de 330:000 
réis, pagos em prestações, das quaes a ultima foi por elle cobrada em 29 de dezembro de 1814» 
(sILVA, 1862: VI, 420).

265 criado por d. José I, a 7 de Março de 1761, este colégio de Lisboa nasceu da necessidade de 
instituir uma escola específica para a edução dos nobres, correspondendo ao ideal preconizado 
quer por Martinho de Mendonça em Apontamentos para a educação de um menino nobre 
(1734), quer por Luís António Verney no Verdadeiro Método de Estudar (1746) quer, ainda, por 
António ribeiro sanches nas Cartas sobre a educação da mocidade (1760).
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sciencias de Lisboa, confirmada por aviso régio de 24 de dezembro 
de 1779» (sILVA, 1862: VI: 419). nesta academia «assistiu já na 
qualidade de effectivo da classe de Litteratura á primeira sessão que a 
Academia teve em Janeiro de 1780», foi também diretor da tipografia 
desta mesma academia e dirigiu, ainda, a comissão incumbida da 
composição do Diccionario da Lingua Portugeza, «obra que não 
passou da letra A, devido à dimensão enciclopédica dos artigos 
(gonÇALVes, 2000: 34), mas cujo volume correspondente foi 
publicado em 1793. em 27 de Março de 1790, Pedro da Fonseca passa 
a sócio-veterano desta academia.

Homem de inegável talento deixou-nos um espólio de mais de 
três dezenas de obras266, das quais destacamos os Rudimentos da 
grammatica Portugueza, commudos á instrucção da mocidade, e 
confirmados com selectos exemplos de bons authores, publicada em 
Lisboa, sem o nome do autor, na off. de simão Thaddeo Ferreira, em 
1799. esta gramática encontra-se paginada por numeração romana, 
numeração árabe, reclamos e capítulos que estão subdivididos por 
parágrafos. está dividida em duas partes: a primeira trata das partes 
da oração267 e a segunda da sintaxe, precedidas de um prólogo. 
contém, ainda, um índice.
_________________________
266 Inocêncio da silva elaborou uma lista das obras escritas por Pedro da Fonseca, baseando-se 

numa memória escrita pelo próprio autor. dessa lista, destacamos as seguintes obras: «Parvum 
Lexicon Lusitana interpretatione adjuta, ad usum Lusitanorum Adolescentium: in editum jussu 
Josephi I Regis Fidelissimi. Olisipone, 1762», com várias reimpressões; «Elementos de Poetica, 
tirados de Aristoteles, de Horacio, e dos mais celebres modernos. Lisboa, na offic. de Miguel 
da costa 1765. 8.º», reimpresso mais duas vezes; «Diccionario Portuguez e Latino. Lisboa 
1771», com várias edições; «Institutionum rhetoricorum libri tres ex M. Fab. Quintiliano de 
prompti: a Pedro Josepho a Fonseca» cuja segunda edição data de 1802. 8.º 2 tomos; «Tratado 
da versificação portugueza, dividido em duas partes. Lisboa, 1777. 8.º»; «Diccionario abreviado 
da fabula, para intelligencia dos poetas, dos painéis e das estatuas, cujos argumentos são tirados 
da historia poetica: por Mr. Chompré, licenceado em direito. Agora traduzido do francez em 
portuguez. Lisboa, 1785», com mais uma edição; «Arte poetica de Q. Horacio Flacco. Epistola 
aos Pisões, traduzida em portuguez, e illustrada com escolhidas notas dos antigos e modernos 
interpretes, e com um commentario critico sobre os preceitos poeticos, lições varias e intelligencia 
dos logares difficultosos. Lisboa, na offic. de simão Thaddeo Ferreira 1790» e «Rudimentos da 
Orthographia portueza. Lisboa, na offic. de Antonio rodrigues galhardo 1809. 8.º» (sILVA, 
1862: VI, 421-422).

267 os capítulos que são dedicados ao tratamento das partes da oração encontram-se explanados 
do seguinte modo: capítulo I. «da grammatica em geral»; capítulo II. «do nome», com os 
seguintes parágrafos: I. «de substantivo», II. «do Adjectivo», III. «do genero dos nomes», IV.
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Imbuído na defesa da necessidade do estudo da gramática das 
línguas nacionais, evidenciada pelos gramáticos e pedagogos do 
Iluminismo, Pedro da Fonseca, no prólogo da sua gramática, que 
afirma destinada «á instrucção da Mocidade», faz algumas alusões 
às vantagens de todos aqueles que sabem gramática, considerando-a 
fundamental «em todas as funções da vida civil» (FonsecA, 1799: 
III). na esteira do conde da ericeira e de reis Lobato, advoga que a 
gramática «he o primeiro degráo das letras» através do qual se atinge 
«todas as sciencias», pelo que é «o fundamento de todas as artes 
liberaes, e disciplinas nobres» (FonsecA, 1799: IV).

seguindo contador de Argote e, ainda, reis Lobato, adianta 
que o estudo da gramática portuguesa «facilitaria muito a percepção 
das regras dos idiomas estranhos, principalmente as do Latim», 
pois considera, tal como Lobato, que os «elementos do discurso 
são communs a todas as lingoas, por tanto antes de emprehender o 
estudo de huma nova» «faz-se preciso saber a propria» (FonsecA, 
1799: V), apoiando a sua opinião em condillac268. Assim, preconiza 
_________________________
 «do número dos nomes» e V. «das Varias differenças, ou especies de nomes»; capítulo III. 

«do Pronome», com os seguintes parágrafos: I. «dos Pronomes pessoaes», II. «dos Pronomes 
demonstrativos», III. «dos pronomes possessivos», IV. «dos Pronomes relativos», V. «dos 
Pronomes absolutos» e VI. «dos Pronomes indefinidos»; capítulo IV. «do Artigo»; capítulo 
V. «do Verbo», com os seguintes parágrafos: I. «da definição, e divisão do Verbo», II. «da 
conjugação, e propriedades do Verbo», III. «dos Modos do Verbo», IV. «dos tempos do Verbo», 
V. «dos tempos simplices, e compostos», VI. «dos Verbos auxiliares, e sua conjugação», VII. 
«dos Verbos regulares, e da Formação dos seus tempos simplices» e VIII. «dos Verbos 
irregulares»; capítulo VI. «do Participio», com os seguintes parágrafos: I. «da sua definição, e 
divisão» e II. «do uso do participio passivo»; capítulo VII. «do Adverbio»; capítulo VIII «da 
Preposição»; capítulo IX «da conjunção» e capítulo X. «da interjeição».

268 na obra Cours d’étude pour l’instruction du prince de Parma, publicada em 16 volumes, em 
Parma pela impr. royale, em 1775, condillac, no volume I, diz o seguinte a respeito do ensino 
das línguas : «avant d’entreprendre l’étude d’une nouvelle langue, il faut savoir la sienne, & sur-
tout avoir assez de connoissances pour n’être arrêté que par les mots. car s’il est utile de laisser 
à un enfant des difficultés à surmonter, il ne faut pas le dégoûter par des obstacles ou trop 
multipliés ou trop grands ; & toute l’attention doit être de proportionner les difficultés à ses 
forces, & de ne lui en présenter jamais qu’une à la fois.» «si j’eusse fait du latin le premier object 
de nos leçons, combien le Prince n’auroit-il pas perdu de temps à l’étude de la grammaire? 
comment l’aurois-je mis en état de sentir les beautés de cette langue ? quel écrivain auroit été à 
la portée d’un enfant dépourvu de toute connoissance? & quel avantage aurois-je trouvé à lui 
faire lire en latin des choses qu’il n’auroit pas entendues en françois?» (condILLAc, 1775: 
135-136).
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uma aprendizagem através de métodos simples para não «desgostar» 
a criança «com obstaculos, ou muito amiudados, ou excessivamente 
grandes», adequando a complexidade das matérias à idade do aluno e 
«não lhe offerecer de cada vez mais do que huma» (FonsecA, 1799: 
VI) dificuldade.

Por isso, lamenta o facto de na prática os mestres continuarem a 
subjugar as regras da língua portuguesa às do latim, apesar de terem 
consciência da necessidade da aprendizagem da língua materna em 
primeiro lugar, referindo que as observações de du Marsais a respeito 
da língua francesa podem ser aplicadas a todas as línguas, pelo que 
traduz as suas palavras: «os nossos grammaticos (…) querendo 
sugeitar as lingoas modernas ao methodo Latino, as embaraçárão 
com hum grande número de preceitos inúteis, como são casos, 
declinações, e outros termos, que não convém a estas lingoas, e que 
nunca se haverião recebido a não terem os grammaticos começado 
pelo estudo da lingoa Latina. Assim vierão a submetter simplices 
equivalentes a regras estranhas. Porém a grammatica de huma 
lingoa nunca pelas fórmulas da grammatica de outra lingoa se deve 
regular. As regras de huma lingoa só desta mesma lingoa devem ser 
tomadas[269]. As lingoas precederão ás grammaticas, e estas não se 
devem formar mais que de observações exactas, tiradas do bom uso 
da lingoa particular, de que ellas tratão» (FonsecA, 1799: VII)270. 
_________________________
269 em 1804, Manoel dias de souza, na sua Gramatica Portugueza ordenada Segundo a doutrina 

dos mais celebres Gramáticos conhecidos, assim nacionaes como estrangeiros, para Facilitar 
á mocidade Portugueza o estudo de lêr e escrevêr a sua propria Lingua, e a inteligencia das 
outras em que se quizer instruir, após ter estabelecido a diferença entre ‘gramática universal’ 
e ‘gramática particular’, diz que «não se deve, nem pode separar o estudo de ambas; porque 
todas as gramáticas Particulares efeito da universal, nada devem ter de contrario a esta; e 
entr’ellas não deve haver procedimento algum, do qual se não perceba a cauza, desde que se 
combina com as regras da gramatica universal» (souZA, 1804: 2).

270 note-se o que diz du Marsais dos gramáticos franceses: «en vouland assujétir les langues 
modernes á la méthode latine, ils les ont embarrassées d’un grande nombre de préceptes 
inutiles, de cas, de déclinaisons & autres termes qui ne conviennent point à ces langues, & qui 
n’y auroient jamais été reçus, si les grammairiens n’avoient pas commencé par l’étude de la 
langue latine. Ils ont assujéti de simples équivalents à des règles étrangères. Mais on ne doit 
pas régler la grammaire d’une langue, par les formules de la grammaire d’une autre langue.» 
«Les règles d’une langue ne doivent se tirer que cette langue même. Les langues ont précédé 
les grammairiens ; & celles-ci ne doivent être formées que d’observations justes tirées du
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este ponto de vista vem contrariar, assim, os princípios adiantados 
por contador de Argote, que dizia que a maior parte das regras da 
língua portuguesa eram comuns à língua latina, embora não seja 
muito claro relativamente à terminologia que usa para expressar a 
sua opinião.

neste sentido, Fonseca admite que o objetivo da sua gramática 
é precisamente «remover o dito incoveniente», ou seja, eliminar os 
«preceitos inúteis» que não convêm à língua portuguesa, pelo que 
irá estabelecer os verdadeiros «preceitos» da língua nacional, a partir 
das «observações exactas» ao «bom uso da lingoa», afirmando que 
tal procedimento é já «praticado por grammaticos insignes, dos 
quais se consultou o maior número» (FonsecA, 1799: VII), e não 
obstante a estes «grammaticos não falt[e] que desejar» a «vantagem, 
que elles tem sobre os Antigos, he incontestavel», nomeadamente 
«quanto á ordem, e solidez dos preceitos», à «perspicuidade em os 
expôr, e a averiguação de seus principios» (FonsecA, 1799: VIII). 
Assim, traduz de novo as palavras de condillac: «outros [depois de 
du Marsais] tem trabalhado neste genero com felicidade, e mostrado 
nelle grandíssima sagacidade. sem embargo disto confesso que ainda 
nas suas obras não encontro aquella simplicidade, que constitue o 
principal merecimento dos livros elementares»271 (FonsecA, 1799: 
VIII (a).
_________________________
 bom usage de la langue particulière dont elles traitent» (du MArsAIs, 1792: II: 712). Assim, 

defende que «Il y a dans la grammaire des observations qui conviènent à toutes les langues; 
ces observations forment ce qu’on apelle la grammaire générale: telles sont les remarques 
que l’on a faites sur les sons articulés, sur les lettres qui sont les signes de ces sons; sur la 
nature des mots, et sur les différentes manières dont ils doivent être ou arrangés, ou terminés 
pour faire un sens», «outre ces observations générales, il y en a qui ne sont propres qu’à une 
langue particulière; et c’est ce qui forme les grammaires particuliéres de chaque langue». «La 
grammaire est donc la science ou l’art qui trate des mots entant qu’ils sont les signes de nos 
pensées, c’est-à-dire, que la grammaire est l’art qui apprend à prononcer les mots, à les écrire, à 
leur donner certaines terminaisons, et à les placer dans le discours selon l’usage que les homes 
ont établi dans un pays pour se communiquer leurs pensées. ou autrement, la grammaire est 
l’art qui apprend les réflexions que l’on a faites sur les mots et sur les façons de parler d’une 
langue pour parvenir à la parler et à l’écrire correctement, c’est-à-dire, selon l’usage reçu.» (du 
Marsais apud sAntos, 2005: 196 n 412).

271 depois de elogiar os trabalhos gramaticais dos solitários de Port-royal, de du Marasis e de 
duclos que «a enrichi de remarques la Grammaire générale & raisonnée» (condILLAc, 
1775: 1-2), condillac evidencia os trabalhos do enciplopedista nestes termos: «d’autres ont 
travaillé en ce genre avec succès, & ont montré beaucup de fagacité. cepandant j’avoue que
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_________________________
 je ne trouve point, dans leurs ouvrages, cette simplicité qui fait le principal mérite des livres 

élémentaires» (condILLAc, 1775: 2).
272 note-se que a importância conferida à observação se encontra perfeitamente enquadrada nos 

princípios adiantados por Locke.
273 Por isso é que é o primeiro autor deste corpus a suprimir, entre outros aspetos, os casos e 

as declinações latinas e a caracterizar a «syntaxe, construcção, ou ordem» como a «união, 
encadeamento, ou estrutura das palavras, e frases, conforme as leis do uso, e ao genio particular 
de cada huma das lingoas» (FonsecA, 1799: 209).

274 Vejamos as próprias palavras do autor: «o entendimento contente, e pago de si se deleita sobre 
o modo quando descobre executado aquillo, que nas regras se lhe occulta; e como tem por 
invento proprio, a secura das mesmas regras se lhe torna suave este modo, e a disposição de

Ao pretender elaborar uma gramática portuguesa que baseie as 
suas regras nas observações272 exatas da própria língua273, Fonseca 
tem consciência de que a sua obra constitui uma novidade, pelo que 
funcionará como um modelo que visa alcançar os mesmos proveitos 
já atingidos em «outras partes» que têm levado em consideração a 
«intervenção, e industria dos (…) grammaticos» (FonsecA, 1799: 
VIII) supramencionados. no entanto, chama a atenção que devido ao 
facto de a sua gramática pretender ser metódica, concisa, e simples e 
se destinar a fornecer «sómente aos que de novo entrão no seu estudo, 
a primeira, fundamental, e indispensavel instrucção» (FonsecA, 
1799: 2), não contemplará «as discussões de pontos controversos», 
sem omitir, porém, «quanto se entendeo ser necessario» (FonsecA, 
1799: IX-X).

na esteira de condillac, defende que o número de exemplos 
apresentados para confirmar «a doutrina» é elevado, porém, a sua 
extensão é essencial «em todas as artes, e com especialidade na de 
fallar», pois para se saberem «as regras não basta entendelas, nem 
havelas tomado de cór», sendo necessário adquirir o hábito de as 
aplicar. este hábito deve ser praticado desde a primeira idade, visto 
que é fundamental «á cultura da razão humana, e ao util progresso 
em toda a sorte de estudos», admitindo que «o caminho das artes 
pelos preceitos, he dilatado; porém breve, e efficaz quando he feito 
pelos exemplos», sendo que eles são «mais poderosos que as mesmas 
artes, que se ensinão» (FonsecA, 1799: XI), fomentando desta 
forma um ensino baseado na observação e na aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos pelos alunos, levando-os a refletir sobre 
as coisas274.
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este ponto de vista também é defendido por condillac, na medida 
em que também ele preconizava um ensino assente na observação dos 
factos e no desenvolvimento das faculdades do espírito da criança, 
incutindo-lhes a necessidade de fazerem uso dessas faculdades na 
aprendizagem – «or dès qu’un enfant connoîtra l’usage des facultés 
de son esprit, il n’aura plus qu’à être bien conduit pour saisir le fil des 
connoissances humaines, pour les suivre dans leurs progrès depuis les 
premieres jusqu’aux dernieres (condILLAc, 1775: 10), «elle excite 
sa curiosité, parce qu’il juge, aux connoissances qu’il acquiert, de la 
facilite d’en acquérir d’autres». «en un mot, il s’agit de lui apprendre 
à penser» (condILLAc, 1775: 16)275.

Argumenta, ainda, o autor português que os exemplos de que 
se serviu facilitam a memorização porque são agradáveis e atenuam 
a «dureza» dos «preceitos» e tornar-se-ão úteis aos alunos mais 
tarde, convertendo-se «em proveitosos frutos». estes exemplos são 
selecionados «dos nossos classicos, isto he daquelles bons escritores 
Portuguezes, que ou pela sua ancianidade, ou por consenso commum 
fazem autoridade na lingoa, a qual se nos transmittio por elles já 
formada, e enriquecida com preciosos dotes, gravando lhe juntamente 
o indelevel caracter, que tanto a singulariza». Assim, esta «autoridade, 
que só o tempo, e a constancia unanime da pública opinião podem 
fixar, serve para dar aos ditos exemplos força e apreço» (FonsecA, 
1799: XII-XIII). Assim sendo, não descurando a importância da 
memorização, o autor confere uma importância fundamental à 
observação exata e reflexiva dos factos, isto é, à análise das obras dos 
autores clássicos para daí se tirarem as regras.

Quanto à definição de gramática, Fonseca entende em termos 
gerais que ela «he a arte de fallar, e escrever correctamente», 
explicitando que «Arte he uma collecção de regras, que ensinão a 
fazer bem alguma cousa», por isso a «grammatica he arte, porque dá 
_________________________
 as applicar a novos exemplos ganha-se, e cada vez mais se fortifica com gosto e facilidade» 

(FonsecA, 1799: XI).
275 condillac considerava que «l’étude de la grammaire seroit plus fatigante qu’utile, si on la 

commençoit trop tôt», advogando que «pour savoir les regres de l’Art de parler, il ne suffit 
pas de les entendre, & de les avoir apprises par cœur ; il faut encore fait une habitude de les 
appliquer» (condILLAc, 1775: 128-129).
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preceitos para fallar, e escrever huma lingua correctamente, isto he sem 
erros», sendo que essas regras foram colhidas das «observações feitas 
sobre o modo, com que as pessoas bem educadas, e os bons Autores 
costumão fallar, e escrever a linguagem da sua nação» (FonsecA, 
1799: 1-2), vinculando, assim, a regulamentação da língua ao uso dos 
que melhor falam e escrevem a língua portuguesa, pelo que parece 
aproximar-se das observações tecidas por condillac. de facto, tendo 
considerado que «chaque langue exprime le caractère du peuple qui 
la parle» (condILLAc, 1746: 198), o autor fancês defendia que «le 
caractère d’une langue» «ne change pas aussi facilement que les moeurs 
d’un peuple», «s’il est fixe par des écrivains célèbres» (condILLAc, 
1746: 199), por isso aconselhava a leitura das suas obras, pois «en se 
familiaisant avec les meilleurs écrivains, le Prince observoit ce qu’il 
avoit éprouvé dans ses lectures; & ses observations le conduisoient 
naturellement à la découverte des régles de l’art de parler. c’est pour 
le soutenir dans les recherches, que je fis une Grammaire & un Traité 
de l’Art d’ecrire» (condILLAc, 1746: 199).

contrariando a divisão em quatro partes proposta por reis 
Lobato e casimiro, Pedro da Fonseca é o primeiro autor do corpus 
a dividir a sua gramática em duas partes, a «primeira trata de cada 
huma das palavras soltas, e desunidas humas das outras» e a segunda 
«das palavras juntas, e ordenadas de modo, que exprimão algum 
conceito», reiterando que a primeira é designada vulgarmente pelos 
gramáticos como «Parte da oração» e a segunda como «Oração» 
(FonsecA, 1799: 2), parecendo sofrer também a influência do 
supramencionado autor francês, já que também ele tinha dividido 
a sua gramática em «Analyse du discours» e «Élémens du discours» 
(condILLAc, 1775: 1), muito embora a sua principal intenção fosse 
descobrir os elementos da linguagem e as regras comuns a todas as 
línguas276, sendo que estas mais não eram do que métodos analíticos 
_________________________
276 condillac considera que «la pensée en général, est la même dans tous les hommes. dans tous 

elles viennent également de la sensation ; (…) sont encore communs à cette analyse des moyens 
semblables, parce qu’ils sont tous conformés de la même manière. La méthodo qu’ils suivent 
est donc assujettie aux mêmes règles dans toutes les langues». «Mais cette méthode se sert, 
dans différentes langues, de signes différentes (…) et chaque langue a des regres qui lui sont 
propes». «on appelle Grammaire la science qui enseigne les príncipes et les regres de cette
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usados pelo homem para analisar o seu pensamento. Assim, como 
já aludimos, na tentativa de comprovar esses métodos analíticos e 
com o recurso a um método indutivo de cariz lockiano, condillac 
aconselhava a observação e a reflexão das obras dos grandes autores 
franceses para daí descobrir as regras da arte de falar277.

Por fim, à semelhança de reis Lobato e casimiro, Fonseca propõe 
um sistema de nove classes de palavras «que pela seguinte ordem se 
denominão» – «Nome, Pronome, Articulo, Verbo, Participio, Adverbio, 
Preposição, Conjunção, Interjeição» (FonsecA, 1799: 3), ou seja, o 
mesmo sistema adiantado pela gramática da Língua castelhana da 
real Academia espanhola, publicada em 1771278, sendo que esta obra 
parece ter exercido uma influência marcante na gramática de Pedro 
da Fonseca, muito embora o autor não lhe faça qualquer referência.

2.5. Pedro José de Figueiredo

nasceu em Lisboa a 29 de Junho de 1762 na antiga freguesia de 
santa Marinha e morreu a 11 de Fevereiro de 1826 na antiga travessa 
de s. Francisco de Paula, sendo que os seus últimos anos foram 
marcados quer por dificuldades económicas quer pelo sofrimento de 
uma longa e dolorosa enfermidade.

Filho de caetano José de Figueiredo, cirurgião da câmara da 
rainha d. Maria, e de d. gertrudes Margarida de Figueiredo, Pedro de 
Figueiredo estudou humanidades em Lisboa, aprendendo latim, grego, 
filosofia e retórica. «estas disciplinas professou depois elle proprio 
_________________________
 méthode analytique. si elle enseigne les règles que cette méthode prescrit à toutes les langues, 

on la nomme Grammaire générale; et on la nomme Grammaire particulière, lorsqu’elle enseigne 
les règles que cette méthode suit dans telle ou telle langue». «etudier la grammaire, c’est donc 
étudier les méthodes que les hommes ont suivies dans l’analyse de la pensée» (condILLAc, 
[1798]: 65-66).

277 Para condillac «l’art de parler, l’art d’écrire, l’art de raisonner & l’art de penser ne sont, dans le 
fond, qu’un seul & même art. en effet, quand on fait penser, on fait raisonner ; & il ne reste plus, 
pour bien parler & pour bien écrire, qu’à parler comme on panse, & a écrire comme on parle» 
(condILLAc, 1775: 34), pelo que «tous ces arts se confondent dans un seul. Je dirai plus : c’est 
qu’ils se réduisent tous à l’art de Parler» (condILLAc, 1775: 36).

278 trata-se da Gamática de la Lengue Castelhana, compuesta por la Real Academia Española, 
publicada em 1771, em Madrid, por d. Joachin de Ibarra, Impresor de cámara de s. M..



185

durante alguns annos, no seminario do patriarchado» (sILVA, 1862: 
VI: 416) de santarém. Porém, Pedro de Figueiredo notabilizou-se no 
ramo das belas-letras, especialmente «no conhecimento da historia, 
philologia e bibliographia portugezas» (sILVA, 1862: VI: 416). tendo 
sido inicialmente admitido pela Academia real das ciências de Lisboa 
como correspondente, passou, posteriormente, a exercer o cargo de 
corretor da tipografia daquela academia e por fim foi nomeado como 
substituto de sócio efetivo na classe de literatura. esteve também ao 
serviço do governo, integrando algumas comissões literárias, como a 
de setembro de 1820 que tinha por missão inspecionar os conteúdos 
de livros ou papéis cujo destino seria a impressão.

Polígrafo de mérito, Pedro José de Figueiredo demonstra, na 
sua obra, ser possuidor de uma vasta e sólida formação cultural. 
no entanto, não sabemos, com exatidão, o número de escritos 
que elaborou, já que se afirma que pouco tempo antes de morrer 
queimou uma série de manuscritos (cf. sILVA, 1862: VI: 416). os 
que escaparam a este incidente279 bem como todos os livros da sua 
biblioteca foram comprados pelo então bispo de Leiria que depois 
os doou ao seminário episcopal desta mesma cidade. não obstante 
este facto, existem ainda um número significativo de obras impressas 
do autor280, interessando-nos em particular a Arte da Grammatica 
_________________________
279 Inocêncio da silva refere que possivelmente entre os manuscritos não destruídos se encontravam 

alguns apontamentos bibliográficos que teriam sido coligidos com o intuito de adicionar ou 
refundir a Bibliotheca de Barbosa Machado (cf. sILVA, 1862: VI, 416).

280 das obras impressas de Pedro de Figueiredo, Inocêncio da silva enumera as seguintes: coautor 
de Retratos e Elogios dos Varões e Donas, que illustram a nação portugueza, etc. que foi publicada 
entre 1806 e 1817, com algumas interrupções; Carta em resposta de certo amigo da cidade de 
Lisboa, a outro da villa de Santarém, em que se lançam os fundamentos sobre a verdade ou 
incerteza da morte d’el-rei D. Sebastião na batalha d’Alcacer-quibir, em Lisboa, na offic. de 
João evangelista garcez, no ano de 1808; Dissertação historico-juridica sobre a legitimidade da 
senhora D. Theresa, mulher do conde D. Henrique, impressa no tomo VIII das Mem. de Litter. 
da Academia real das ciências; Sentimentos do Juiz do Povo, etc., em Lisboa, na Imp. régia, 
em 1808; Razão e mais razão, etc., publicado em Lisboa, pela Imp. nacional, em 1821; Sentença 
proferida da Almotaceria pelo supremo Juizo da Inconfidência Litteraria, na sessão XI sobre o 
quarto tomo das «obras poéticas de Manuel Maria de Barbosa do Bocage». Dada á luz para 
desengano dos patetas, em Lisboa, na Imp. regia 1813; algumas anotações espalhadas pelos 
diversos tomos da Historia do Brasil, publicada por desiderio Marques Leão e acrescentou 
entre cinco e seis mil vocábulos no Diccionario da Lingua Portugueza de António de Moraes 
silva, 3.ª edição, de 1823. Para além destas obras e de todo o espólio de manuscritos, Inocêncio
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portugueza, ordenada em methodo breve, facil e claro, offerecido a 
sua alteza real o sereníssimo senhor Dom Antonio, principe da Beira, 
publicada em 1799, em Lisboa, pela régia oficina tip., sem o nome 
do autor no frontispício281.

esta gramática encontra-se paginada por reclamos, capítulos e 
numeração árabe. está dividida em três partes que correspondem 
ao livro I (conceito de gramática e partes da oração), II (prosódia) 
e III (sintaxe), respetivamente. no entanto, a parte mais extensa da 
gramática corresponde ao livro I que se encontra ainda subdividido 
em três partes, todas elas subdivididas em capítulos282, sendo que 
esta subdivisão em capítulos se estende, de resto, aos três livros 
inicialmente contemplados. contém ainda uma carta nuncupatória 
que é dedicada a d. António, príncipe da Beira, como, aliás, vem 
referenciado no frontispício da obra. Além disso, contém, no final, um 
_________________________
 da silva refere ainda os seguintes inéditos de Pedro de Figueiredo: Diccionario da lingua 

portugueza; Oração de abertura dos estudos, recitada em 1801 no Real Collegio de N. S. do 
Patriarchado; Relação da solemnidade com que Sua Alteza Real foi recebido no Collegio Real do 
Patriarchado no dia 21 de Março de 1805; Noticia da fundação e instituição do real collegio de 
n. s. do Patriarchado e Varias censuras e pareceres academicos, e outros em assuntos que se lhe 
incumbiram por diversas secretarias e repartições do estado (cf. sILVA, 1862: VI, 417-419).

281 Além desta edição, existem ainda a segunda edição que data de 1804, publicada em Lisboa, na 
Imp. régia; a terceira edição, de 1811, para uso do Collegio real de Nobres e do Seminario do 
Patriarchado, na Imp. régia e a quarta edição, vinda a lume no ano de 1837, com data de 1827, 
em Lisboa, na Imp. nacional. esta quarta edição foi publicada após a morte do autor. Inocêncio 
da silva chama a atenção para o facto de esta última edição englobar as reações de Figueiredo 
face às críticas apontadas à sua gramática por outros autores, nomeadamente as de Jerónimo 
soares Barbosa (cf. sILVA, 1862: VI, 417-417). com efeito, no parágrafo III. «construcção 
direita da oração complexa» da Gramática filosófica da língua portuguesa, Jerónimo soares 
Barbosa tece o seguinte comentário: «o Author da Arte da Gramm. Portug. impressa em 
Lisboa 1799 principia a dedicatoria: Quando esta Grammatica Portugueza comecei a escrever, 
&c. querendo por ventura imitar a João de Barros, Dial. em louvor da L. P. p. 207 da edição 
de Lisboa 1785, onde diz: Que importa o meu trabalho ao Principe N. S. começar d’aprender 
&c. Porêm esta construcção he muito mais retorcida, que a que o mesmo João de Barros tacha 
de tal nos versos ibid. pag. 219» (BArBosA, 1822: 420). existe ainda uma outra edição da 
gramática de Figueiredo, publicada na Bhaia, pela tipografia de Manuel António da silva 
serva, publicada em 1817.

282 A primeira parte do livro I tem os seguintes capítulos: I. «Da Definição de Grammatica, e 
Partes da Oração Portugueza» e II. «Do Genero dos Nomes». A segunda parte do livro I tem os 
seguintes capítulos: I. «do Verbo em geral, e das suas principaes especies» e II. «Dos Preteritos, 
e Supinos dos Verbos; e dos Participios». A terceira parte do livro I é dedicada ao tratamento 
«Das Partículas».
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«indice geral, ou summario analytico de toda a grammatica portug.».
Ao dirigir-se em concreto a d. António, príncipe da Beira, Pedro 

de Figueiredo, na carta nuncupatória, salienta a importância do 
estudo da gramática portuguesa na sua educação, considerando-a 
como «a porta, poronde deve ser levado, e conduzido» o seu estudo. 
Aliás, o cunho didático que imprime à obra é visível logo na folha 
de rosto da gramática, que, sendo destinada ao ensino de uma 
instituição em concreto – «real collegio dos nobres» e, portanto, 
a uma classe social específica – a nobreza, pretende fornecer uma 
arte cujo método pretende ser breve, fácil e claro. o ponto de vista 
assumido pelo autor coloca-o, assim, numa linha de continuidade do 
pensamento de todos aqueles que reclamavam um ensino específico 
para os nobres, nomeadamente Locke, Pina e Proença e Verney.

Partilhando, ainda, das mesmas preocupações dos pedagogos e 
gramáticos iluministas, Pedro de Figueiredo argumenta que «faltava 
entre nós huma Arte, que com brevidade, e clareza comprehend[esse] 
todos os elementos della sem prejuízo do tempo, que tanto se deve 
medir, e aproveitar». Porém, reitera que todas as gramáticas existentes 
não cumpriam esse objetivo «ou por muito extensas e volumosas, que 
demanda[vam] longo tempo, ou tão succintas, e abbreviadas, que lhes 
falta[va] o essencial» (FIgueIredo, 1779: carta nuncupatória), por 
isso propõe elaborar uma obra que se ajuste a tal necessidade.

na esteira das definições apresentadas por Argote, casimiro 
e Pedro da Fonseca, Figueiredo define gramática «como a Arte de 
fallar, e escrever correctamente» (FIgueIredo, 1779: 5), admitindo 
que tem a designação de arte «porque ensina os preceitos para bem 
ordenar a oração», pelo que toma, neste último aspeto, a noção de 
gramática apresentada por reis Lobato. em 1837, na sua quarta edição 
«reformada», Figueiredo acrescenta à caracterização de gramática a 
noção de uso, pelo que ela é «a arte de fallar, e escrever correctamente 
segundo o uso recebido» (FIgueIredo, 1837: 5), fazendo lembrar as 
palavras de du Marsais283. deste modo, Figueiredo, tal como Fonseca, 
_________________________
283 «[L]a grammaire est l’art qui apprend les réflexions que l’on a faites sur les mots et sur les façons 

de parler d’une langue pour parvenir à la parler et à l’écrire correctement, c’est-à-dire, selon 
l’usage reçu.» (du Marsais apud sAntos, 2005:196 n 412).
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atribui aos exemplos que comprovam as regras apenas aos autores 
clássicos. Admite, assim, a noção de ‘correção’ como designação dessa 
mesma arte. Ademais, afirma que gramática é um «vocabulo latino de 
origem grega da voz γράμμα, que quer dizer letra, como significando 
arte, que tem por fundamento as letras de que se formam as palavras, 
que esta arte tem como materia propria de suas indagações. não só 
comprehende o escrever bem, senão tambem o bem fallar», e fazendo 
referência explícita à evolução dos estudos linguísticos admite que se 
ela «começou rude, e imperfeita como todas as artes. nestes ultimos 
tempos acha-se muito aperfeiçoada» graças aos trabalhos de «muitos 
de conhecida erudição» (FIgueIredo, 1837: 115), valorizando 
nitidamente os trabalhos dos gramáticos mais recentes.

convém referir, por fim, que se Pedro de Figueiredo não 
estabelece qualquer divisão da gramática em partes na edição de 1799, 
o mesmo não acontece na edição de 1837. Aqui procede à divisão da 
gramática em quatro partes «Orthografia, Prozodia, Etymologia, e 
Syntaxe» (FIgueIredo, 1837: 5), seguindo, desta forma, a divisão 
tradicional. Porém, ainda que seja esta «a ordem natural das partes 
da grammatica (…) porque primeiro está tratar das letras, depois 
das syllabas, em terceiro lugar das palavras, e ultimamente da 
oração», admite que toma como modelos alguns «grammaticos mui 
doutos» que «seguindo com razão a ordem da doutrina, tratam em 
primeiro lugar da etymologia, depois da prozodia, e ultimamente da 
syntaxe; e omittem de ordinario em seus compendios a ortografia» 
(FIgueIredo, 1837: 115). 

Apesar de não contemplar a ortografia, Figueiredo adianta a sua 
definição, assim como a das restantes três partes. A «Orthografia 
estabelece as regras de escrever as palavras com as letras devidas», a
«Prozodia ensina a pronunciação, som, accento diverso,
correspondente a cada uma dellas segundo as letras e syllabas, de 
que se compõe», a «Etymologia determina suas differenças na 
significação e uso» e a «Syntaxe, contemplando as palavras já unidas, 
e no contexto da oração, como partes que a constituem, prescreve a 
ordem e correspondência, que devem guardar para a boa composição» 
(FIgueIredo, 1837: 5). Ao iniciar o estudo da «etymologia», reitera 
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que esta componente da gramática é «a parte que ensina a conhecer, 
e distinguir entre si as diversas vozes ou palavras da oração», 
considerando existirem quatro «Articulo, Nome, Verbo, e Particula» 
(FIgueIredo, 1837: 6), sendo que esta última contempla o advérbio, 
a preposição, a conjunção e a interjeição. esta classificação, não tendo 
sido consignada por nenhum dos gramáticos deste corpus gramatical, 
é todavia importante, já que é precisamente a mesma que Francisco 
sánchez tinha contemplado em 1587284, acrescida do artigo que não 
existia em latim.

deste modo, Figueiredo parece filiar-se ao pensamento dos 
gramáticos racionalistas que reduziam as partes da oração a três. esta 
corrente «dominou as gramáticas de finais do século XVII e princípios 
do século XVIII, período de um racionalismo linguístico, que tinha 
como suporte principal, para além de Aristóteles, o racionalismo 
cartesiano» (AssunÇÃo, 2000: 62).

2.6. Anónimo (1804)

simão cardoso referencia, além da edição de 1804 do Compendio 
da Grammatica Portugueza para instrucçaõ da Mocidade, publicado 
em Lisboa, na typografia rollandiana, uma outra edição da mesma 
obra vinda a lume no ano de 1839 (cf. cArdoso, 1994: 143).

esta gramática encontra-se paginada por numeração árabe e 
capítulos que, por seu turno, estão subdivididos em parágrafos. está 
dividida em três partes, sendo que o primeiro capítulo é dedicado 
à definição de gramática e às suas partes, tratando, posteriormente, 
das partes da oração285. o capítulo segundo é dedicado à prosódia e 
o terceiro à sintaxe.
_________________________
284 considerando que a «oración consta de palavras o dicciones» (sÁncHeZ, 1995: 47), o 

Brocense admite que fazem parte da oração o nome, o verbo e a partícula (cf. sÁncHeZ, 1995: 
49), reiterando que nos «nombres, la marca de modo se llama preposición», «[e]n los verbos es 
el adverbio» e como «las oraciones, para unirse entre sí, necesitan ligaduras. Por ello se invento 
la conjunción». Porém, defende que a interjeição não é uma parte da oração porque «el gemido 
y las manifestaciones de alegría son iguales en todos los hombres; luego son naturales. Y si son 
naturales, no son partes de la oración, según Aristóteles, son producto de una convención y no 
de una causa natural» (sÁncHeZ, 1995: 51).

285 esta primeira parte é a parte mais extensa da gramática e dela constam os seguintes parágrafos:
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Apesar de não se ter detetado nenhum comentário do autor a 
respeito da elaboração da sua gramática, a julgar pelas palavras do 
próprio título, parecem ser as questões didáticas que presidem à sua 
elaboração. Assim sendo, o gramático anónimo de 1804 situar-se-á 
numa linha de continuidade programática dos seus predecessores 
setecentistas.

Ao iniciar o capítulo I do seu compêndio, o autor diz que a 
gramática portuguesa «he a Arte de fallar, e escrever sem erros em 
Linguagem Portugueza» (AnÓnIMo, 1804: 3), pelo que segue a 
definição exposta anteriormente pelos outros gramáticos do corpus.

Passa, em seguida, à divisão da gramática contemplando quatro 
partes: «ethymologia, Prosodia, orthografia, e syntaxe» (AnÓnIMo, 
1804: 3), ou seja, as mesmas divisões já antes consignadas quer por 
reis Lobato, quer por casimiro, quer ainda por Figueiredo, pelo que 
estes autores se filiam à classificação tradicional, sendo que foi a partir 
da segunda metade do século XII que os conteúdos da gramática 
foram fixados em quatro: littera, syllaba, dictio, oratio que, tendo 
sido enumerados por Prisciano, se converteram em «orthographia, 
prosodia, etimologia e diasynthetica. esta nomenclatura transmitir-
se-á ao renascimento, generalizando-se assim a divisão de Prisciano» 
(cf. ALMeIdA, 2001: 110).

o gramático anónimo de 1804 não trata a «orthografia», é muito 
sintético em relação a «prosodia» e à «syntaxe» e dedica quase todo 
o compêndio à «ethimologia» que considera ser «aquella parte da 
grammatica, que ensina a conhecer as palavras, suas diferenças, 
e propriedades» (AnÓnIMo, 1804: 3), apresentando um sistema 
de três classes de palavras também ele inovador neste corpus 
gramatical representativo da centúria de setecentos. Assim, defende 
que as «palavras se reduzem a tres classes. Nome, Verbo, Particula», 

_________________________
 I. «Que cousa seja Grammatica Portugueza, e quantas suas Partes», II. «Da Ethymologia», 

III. «Do Nome», IV. «Da Declinaçaõ dos Nomes Substantivos», V. «Do Adjectivo», VI. «Da 
Declinaçaõ dos Nomes Adjectivos», VII. «Da maneira de formar o Plural nos Nomes, tanto 
Substantivos como Adjectivos», VIII. «Dos Comparativos, e Superlativos, e como se formaõ», IX. 
«Declinaçaõ dos Pronomes, que tem rigorosa declinaçaõ», X. «Dos Generos dos Nomes», XI. «Do 
Verbo», XII. «Dos Preteritos, e Supinos dos Verbos» e XIII «Da Particula».
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seguindo de certa forma Pedro de Figueiredo, muito embora o autor 
anónimo inclua na «particula» «cinco especies principaes»: «Artigo, 
Preposiçaõ, Adverbio, interjeiçaõ, conjunçaõ» (AnÓnIMo, 1804: 
112).
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CAPÍTULO III

O tratamento das classes de palavras nas obras
gramaticais selecionadas
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1. nome

o nome, enquanto elemento constitutivo das partes da oração, 
tem desfrutado de um estatuto privilegiado na tradição gramatical 
que se foi estabelecendo ao longo dos tempos.

da definição de nome apresentada pelos gramáticos da 
antiguidade greco-latina verifica-se uma oscilação entre os autores 
que caracterizam esta parte do discurso com o recurso a critérios 
formais e semânticos e aqueles que baseiam as suas definições em 
propriedades de cunho semântico. entre os primeiros podemos 
adiantar a definição apresentada por dionísio da trácia, para quem 
o nome é a «parte de la oración que representa a una persona o cosa» 
(dionísio apud roBIns, 1992: 51), definição que, por sua vez, irá 
influenciar as caracterizações posteriores apresentadas, por exemplo, 
por donato, carísio ou diomedes (cf. cAÑo, 1987: 75). dos autores 
que seguem basicamente um critério semântico podemos referir 
Prisciano que defendia que a «propriedad del nombre es la de indicar 
una sustancia o cualidad, y asignar una cualidad común o particular a 
todos los cuerpos y a todas las cosas» (Prisciano apud roBIns, 1992: 
77), ainda que este autor não apresentasse grandes particularidades 
em relação à definição de dionísio da trácia, já que este representa 
sempre o modelo mais imitado (cf. cAÑo, 1987: 75).

Por seu turno, o nome é encarado pela tradição gramatical 
como tendo determinados «acidentes» gramaticais. neste contexto, 
dionísio da trácia reconheceu o género, a espécie, a figura, o número 
e o caso, os quais serviram de base classificatória para as divisões 
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propostas pelos gramáticos latinos, sendo de notar que donato 
reconheceu os seguintes: «Qualitas, comparatio, genus, numerus, 
figura [e] casus» (donato apud cAÑo), 1987: 78) e Prisciano adotou 
praticamente os mesmos de dionísio: «species, genus, numerus, 
figura [e] casus» (Keil apud ALMeIdA, 2001: 21). deste modo, 
a divisão estabelecida por dionísio entre nomes próprios e nomes 
comuns foi incluída por donato no acidente «Qualitas», mas 
Prisciano, apesar de perfilhar a mesma divisão, não a fez depender 
explicitamente de nenhum dos acidentes que apresentou. no entanto, 
as cogitações elaboradas por este autor a respeito do nome tornam-se 
fundamentais, na medida em que vão estabelecer os alicerces para que 
a gramática medieval determine «a distinção de nome substantivo e 
nome adjectivo» (ALMeIdA, 2001: 22), divisão que «no existia en la 
antigüedad grecolatina» (VAQuerA, 1986: 67), mas que irá exercer 
uma influência notável nas gramáticas posteriores, sobretudo nas 
gramáticas da língua vulgar nos séculos subsequentes.

no que à especificidade de cada um dos «acidentes» do nome 
diz respeito, verifica-se que na «espécie» a tradição gramatical, 
desde dionísio da trácia, estuda, basicamente, a divisão primária 
entre nome primitivo e nome derivado, sendo que este último é 
subdividido novamente, contemplando subclasses como os nomes 
patronímicos, os nomes possessivos, os nomes comparativos, os 
nomes superlativos e os nomes verbais, entre outros, muito embora 
o número de subclasses sofra oscilações de acordo com as divisões 
estabelecidas por um dado gramático.

A «figura» é o acidente através do qual se analisa a divisão 
genérica entre nomes simples e nomes compostos, sendo que esta 
herança remonta também a dionísio da trácia.

Por seu turno, enquanto acidente do nome o «género» sofreu 
várias oscilações ao longo dos tempos, indo ao encontro da 
especificidade de cada língua. no entanto, Prisciano admite para o 
latim o masculino e feminino, justificando a sua existência «através 
da regra da natureza e da explicação semântica do próprio termo 
‘géneros’ uma vez que ‘dizem que os géneros são provenientes da 
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propriedade de gerar’» (ALMeIdA, 2001: 23). Além disso, reconhece, 
ainda, mais 5: «neutro, commum de dois, commum de três, epiceno 
e duvidoso» (ALMeIdA, 2001: 24).

relativamente ao «número», dionísio da trácia reconheceu 
o singular, o plural e o dual para o grego, enquanto os gramáticos 
latinos, maioritariamente, identificaram apenas o masculino e o 
feminino na língua latina, sendo o caso de Prisciano. Porém, alguns 
gramáticos, por influência da língua grega, admitiram também o 
dual, sendo o caso de donato.

relativamente ao último «acidente» do nome, verifica-se que os 
5 casos estabelecidos por dionísio da trácia: nominativo, vocativo, 
acusativo, genitivo e dativo irão servir de paradigmas para o 
estabelecimento dos sistemas de casos propostos pelos gramáticos 
posteriores, sendo que Prisciano é o autor que melhor sistematizou 
o estudo dos casos latinos, admitindo 6 casos para esta língua: 
nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo.

ora, é sobretudo nesta herança gramatical greco-latina que as 
gramáticas das línguas vulgares vão encontrar um sustentáculo para 
a sistematização do «nome». todavia, se as primeiras gramáticas 
do português são elaboradas seguindo quase fielmente as latinas, 
verificamos que ao longo dos tempos começam a desenhar-se, ainda 
que de uma forma muito débil, novas conceções que vão sobrepor-se 
às noções tradicionais, tendo em atenção a especificidade da língua 
nacional.

1.1. d. Jerónimo contador de Argote

contador de Argote define nome, de um ponto de vista 
semântico286-morfológico287, como «huma palavra[288], que significa 
_________________________
286 María Luísa calero Vaquera adianta que o critério semântico ou lógico-objetivo diz respeito «a 

la significación de las palabras, a la realidad por ellas designada» (VAQuerA, 1986: 52).
287 trata-se do critério formal, na tipologia avançada por María Luísa calero Vaquera, que diz 

respeito à forma e à estrutura material da palavra (cf. VAQuerA, 1986: 52).
288 A propósito do uso do termo «palavra», Azuaga chama a atenção para o facto de este vocábulo 

«não ser um termo científico, mas emprestado do vocabulário corrente» (AZuAgA, 1996: 219).
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alguma cousa; tem numeros, e se declina por casos» (Argote, 
1725: 2-3), entendendo significar como «representar, declarar, ou 
manifestar alguma cousa» (Argote, 1725: 3). Assim, compreende 
o nome como uma macro classe que engloba várias subclasses, 
distinguindo, no entanto, nomes próprios, nomes apelativos e nomes 
coletivos; nomes substantivos e nomes adjetivos; nomes relativos e 
nomes infinitos; nomes pátrios e nomes nacionais; nomes partitivos 
e nomes numerais e, por fim, nomes positivos, nomes comparativos 
e nomes superlativos289.

Através de um critério semântico, o «nome Proprio he o que 
significa as cousas proprias, e certas, assim como António» (Argote, 
1725: 20), os nomes apelativos «saõ os que segnificaõ huma cousa 
mas incerta, ou esta, ou aquella, assim como Homem, que significa 
hum homem, mas incerto, este, ou aquelle»290 (Argote, 1725: 20) e 
o «nome collectivo» é, sob um prisma semântico, «o que no singular 
significa muytas cousas por modo de huma só, assim como Povo, q 
[sic] no singular significa muytos homens juntos de modo, q [sic] 
fazem hum povo» (Argote, 1725: 20-21).

_________________________
289 João de Barros considera que o nome tem cinco acidentes: (1) qualidade (nome próprio, nome 

comum, nome adjetivo, nome substantivo), (2) espécie (nome primitivo, nome derivado – 
patronímicos, possessivos, diminutivos, aumentativos, comparativos, denominativos, verbais, 
participais e adverbiais), (3) figura (nomes simples, nomes compostos), (4) género (masculino 
e feminino, comum de dois, comum de três, neutro), (5) número (singular e plural), (6) caso 
(nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo), reconhece ainda um «sétimo caso 
(a que os Latinos chamam Efectivo), que corresponde ao ablativo instrumental» (ALMeIdA, 
2001: 127). Por seu turno, roboredo diz que o nome tem números (singular, plural) e casos 
(nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo) e faz a distinção entre nome 
substantivo, considerando o comum e o próprio ou singular, e nome adjetivo, sendo de notar 
que este último pode ser visto de acordo com a forma, distinguindo os adjetivos com uma, duas 
ou três terminações, e de acordo com a significação, reconhecendo o pronome, o particípio, o 
interrogativo, o relativo, o partitivo, o numeral (cardinal, ordinal e distributivo), o possessivo 
(donde se deriva, de matéria, pátrios, de reinos e patronímicos), e o positivo, o comparativo e o 
superlativo. (cf. FernAndes, 2002: 504).

290 Arnauld e Lancelot definem «noms propres ceux qui conviennent aux idées singulières, comme 
le nom Socrate, qui convient à un certain Philosophe appelé socrate» e «noms généraux ou 
appellatifs, ceux qui signifient les idées communes ; comme le mot d’homme qui convient à tous 
les hommes en général: & de même du mot de lion, chien, cheval» (ArnAuLd e LAnceLot, 
1754: 64).
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_________________________
291 os gramáticos escolásticos da Idade Média foram os primeiros a proporem esta divisão de 

nomes adjetivos e nomes substantivos, o que não significa que os autores da antiguidade 
clássica, como dionísio da trácia ou Prisciano não reconhecessem o adjetivo como um 
“nome”. no entanto, estes gramáticos não pretendiam diferenciar o nome adjetivo do nome 
substantivo (cf. caño, 1987: 82). Pelo contrário, os gramáticos de Port-royal, à semelhança de 
santo Anselmo (1033-1109), distinguem a substância (nome substantivo – que são as coisas 
dos objetos do nosso pensamento) do acidente (nome adjetivo – que são a maneira das coisas 
dos objetos do nosso pensamento (cf. ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 59-60). é claro que 
do ponto de vista port-royalense substância e acidente não são, necessariamente, entidades 
reais. Assim, enquanto entidades mentais são modos de significar da terminologia filosófico-
gramatical medieval.

 entre nós, João de Barros sob a designação do acidente calidáde, além de fazer a distinção 
entre nome próprio e nome comum, estabelece a divisão que se refere à distinção entre nome 
substantivo e nome adjetivo (cf. ALMeIdA, 2001: 116-117). Assim, de um ponto de vista 
semântico, sintático colocacional e morfológico «nome sustantivo chamamos àquele que per 
si póde estár e nam reçébe ésta palávra, cousa» e «nome ajetivo ao que nam tem ser per si, 
mas está encostádo ao sustantivo e póde reçeber em si ésta palávra cousa, como quando digo: 
Ó que fermoso caválo, que brávo touro. este[s] nome[s] fermoso e brávo sam ajetivos, porque 
nam podemos dizer fermoso e brávo sem lhe dármos nome sustantivo a que se encóstem. e 
diremos cousa fermósa, cousa bráva e nam caválo cousa, touro cousa, por serem sustantivos 
que nam reçébem em si outros.» (BArros, 1971: 301). de facto, Barros segue nebrija já que 
este autor «bajo el accidente de la calidad establece otra división de la ya expuesta de nombre 
proprio/común: aquella que se refiere a la distinción entre sustantivo/adjectivo» (cAÑo, 1987: 
81), considerando «calidad, esso mesmo en el nombre, se puede llamar aquello por lo cual el 
adjectivo se distingue del substantivo» (neBrIJA, 1989: 177).

292 na terminologia referida por María Luísa calero Vaquera, o critério sintático apresenta «una 
doble modalidad: a) Criterio sintáctico colocacional o combinatorio, en definiciones que se 
refieren a la colocación de las palabras y a su combinación com otras palabras en el discurso 
(…) [e] «b) Criterio sintáctico funcional, que alude a la función u oficio de las palavras en la 
oración» (VAQuerA, 1986: 53).

293 o gramático apresenta o exemplo de «Amor» que é um nome substantivo «porque per si, e sem 
a ajuda de outrem pode estar na oração (…): O Amor he suave. o nome Amor està per si, e sem 
necessitar de outro nome para isso na oraçaõ» (Argote, 1725: 21).

294 contador de Argote dá o seguinte exemplo: «Meu filho, he pequeno, o Adjectivo pequeno 
naõ póde estar na oraçaõ sem o nome filho; porque se he pequeno, alguma cousa he a que 
he pequena, e assim o Adjectivo tem claro o substantivo, de quem depende, e necessita.» 
(Argote, 1725: 22).

295 o gramático defende que o adjetivo tem oculto o substantivo de quem depende e necessita 
quando na: «oraçaõ só vem o Adjectivo, e o seu nome substantivo (…) naõ vem, mas entende- 
-se, (…) como (…): O meu pequeno jà sabe ler. nesta oraçaõ vem o Adjectivo Pequeno sem o 
seu substantivo Filho (…), mas entendeselhe, e faz este sentido: O meu filho pequeno jà sabe 
ler.» (Argote, 1725: 22).

é de assinalar, entretanto, que a principal distinção recai entre 
nome substantivo e nome adjetivo291, ou seja, de um ponto de vista 
funcional292, o nome substantivo é «aquelle, que per si só sem ajuda 
de outrem pode estar na oraçaõ»293 (Argote, 1725: 21) e o «nome 
Adjectivo he aquelle, que naõ pode estar na oraçaõ sem outro nome, 
ou clara[294], ou occultamente[295]» (Argote, 1725: 21). Admite 
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ainda que «os nomes, a que se naõ póde accommodar (…) [a] palavra 
cousa, saõ substantivos[296], e os nomes a que se póde accommodar, 
saõ Adjectivos»297 (Argote, 1725: 22-23). no entanto, afirma haver 
exceções a esta regra, «principalmente nos nomes acabados em Or, os 
quaes, posto que substãtivos, às vezes admittem a palavra cousa, mas 
advirta-se que entaõ fica feyto Adjectivo, assim como Vencedor, que 
he substantivo, e admitte a palavra Cousa, porque dizemos Cousa 
vencedora» (Argote, 1725: 23).

Ainda a propósito dos nomes adjetivos, merece realce o facto 
de contador de Argote admitir a possibilidade de, numa perspetiva 
funcional, o nome adjetivo «servir de substantivo (…) Quando 
se poem em lugar do substantivo [,por exemplo,] o azul logo 
desbota», considerando que «nesta oraçaõ o adjectivo Azul serve de 
substantivo, porque se poem em lugar do substantivo Cor, e faz este 
sentido. A cor azul logo desbota» (Argote, 1725: 25)298. 

no que diz respeito aos nomes relativos e aos nomes infinitos, 
o gramático, numa perspetiva semântica (psicológica) e sintático-
funcional, considera que o nome «relativo he o que traz à memoria o 
nome antecedente» (Argote, 1725: 26), o que significa «tornallo a 
lembrar, e tornar a fazer mençaõ delle» (Argote, 1725: 26). Assim, 
o antecedente é considerado, de um ponto de vista funcional, como 
«o nome, que vem na oraçaõ antes do outro nome» (Argote, 1725: 
_________________________
296 Por exemplo, «Amor he nome substantivo, porq (sic) naõ se lhe póde accomodar a palavra 

Cousa, porque naõ se diz Cousa Amor» (Argote, 1725: 23).
297 Por exemplo, o «nome Amorozo he Adjectivo, porque se lhe accommoda a palavra Cousa, e se 

diz Cousa amorosa» (Argote, 1725: 23). note-se que já João de Barros, através do recurso 
ao critério semântico e ao critério sintático, admitia que o nome substantivo «per si póde estár 
e nam reçebe a palávra cousa» e o nome adjetivo «nam tem ser per si, mas está encostádo ao 
substantivo e póde reçeber em si ésta palávra cousa» (BArros, 1971: 301).

298 nota-se, neste exemplo, a noção pré-teorética de substantivação do adjetivo, veja-se as 
considerações tecidas por celso cunha e Lindley cintra a este respeito: «sempre que a 
qualidade referida a um ser, objeto ou noção for concebida com grande independência, o 
adjetivo que a representa deixará de ser um termo subordinado para tornar-se o termo nuclear 
do sintagma nominal. dá-se, então, o que se chama suBstAntIVAÇÃo do AdJectIVo, 
facto que exprime, gramaticalmente, pela anteposição de um determinativo (em geral, do 
artigo) ao adjetivo» (cunHA e cIntrA, 1992: 248).
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26)299. o nome infinito, por seu turno, num prisma extra oracional 
– morfológico, «he o que, diz ordem a alguma pessoa, porèm naõ 
a declara, e se pòde accommodar a qualquer pessoa, assim como 
Quem» (Argote, 1725: 27).

Para o tratamento dos nomes pátrios e nacionais utiliza um 
critério semântico puro, entendendo que os «Patrios saõ os que 
declaraõ a Patria, assim como Lisbonense, Romano. [e] nacionaes 
saõ os que declaraõ as naçoens, assim como Italiano, Portuguez» 
(Argote, 1725: 27).

Quanto aos nomes partitivos e nomes numerais, d. Jerónimo 
considera que, semanticamente, os partitivos são «os que significaõ 
hum de muytos, ou muytos, e cada hum persi» (Argote, 1725: 
27), significando «por modo de quem aparta ou separa» (Argote, 
1725: 28). Assim, «Algum significa hum de muytos. [e] Todo significa 
muytos, e cada hum persi» (Argote, 1725: 28), sendo de notar que 
«Quando digo Algum homem falla, parece que aparto o tal homem 
dos demais. e quando digo Todo o homem falla, parece que aparto o 
todo, que he homem, do todo, que o naõ he, nem falla» (Argote, 
1725: 28). Além disso, o gramático refere que alguns nomes adjetivos 
têm «às vezes força de Partitivos» (Argote, 1725: 28), quando, em 
termos intra oracionais (sintáticos), vêm «na oraçaõ de sorte, que 
parece apartaõ humas cousas das outras» (Argote, 1725: 29), 
por exemplo, «As Lans negras naõ tomaõ outra cor. nesta oraçaõ o 
Adjectivo Negras tem força de Partitivo, porque parece aparta humas 
lans de outras lans; as negras das que o naõ saõ» (Argote, 1725: 
29). Por seu turno, os nomes numerais são definidos através de um 
único critério linguístico o semântico ou lógico objetivo, uma vez 
que «saõ os que significaõ algum numero, assim como Hum, Dous, 
Três» (Argote, 1725: 29). é importante salientar que nesta classe de 
palavras o autor reconhece, também, sob um ponto de vista lógico-
_________________________
299 o autor dá o seguinte exemplo: «Estimo aquelle Religiozo, o qual he mortificado. nesta oraçaõ 

o relativo Qual torna a trazer à memoria o nome Religiozo, porque faz este sentido. Estimo 
aquelle Religiozo, o qual Religiozo he mortificado» (Argote, 1725: 26).
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objetivo, os numerais cardinais como «os que significaõ absolutamente 
algum numero, assim como Hum, Dous, Três» (Argote, 1725: 29) 
e os numerais ordinais como «os que significaõ algum numero, mas 
com ordem, assim como, Primeyro, Segundo, Terceyro» (Argote, 
1725: 29).

Para terminar a enumeração das classes dos nomes, como já 
foi aludido, contador de Argote distingue os nomes positivos, os 
nomes comparativos e os nomes superlativos, utilizando na sua 
definição o critério semântico como critério caracterizador destas 
subclasses do «nome». Assim, por positivos entende «aquelles, que 
significaõ a cousa absoluta, e simplesmente» (Argote, 1725: 30), 
isto é, «significar a cousa meramente, sem maioria, sem excesso» 
(Argote, 1725: 30), apresentando o caso de «Alvo». Por outro lado, 
«comparativos saõ os que servem para comparar as cousas entresi, 
e acrescentaõ a significaçaõ do seu Positivo, assim como Mayor, 
Melhor», por exemplo, «A Cidade de Lisboa he mayor que a do Porto. 
nesta oraçaõ o nome Mayor serve de comparar a grandeza da cidade 
de Lisboa com a grandeza da do Porto, e acrescenta a significaçaõ do 
seu Positivo que he o nome Grande» (Argote, 1725: 30-31)300. neste 
contexto, o autor considera que apenas os positivos «Bom, Mau, 
Grande e Pequeno» têm comparativos «Melhòr, Pior, Mayor e Menor» 
(Argote, 1725: 31)301, acrescentando que na falta de comparativo se 
junta o item linguístico «Mais» ao seu positivo (cf. Argote, 1725: 
32)302. Além disso, declara, ainda, que há nomes que não admitem o 
_________________________
300 Parece-nos que esta definição acarreta a noção pré-teorética do grau do adjectivo comparativo 

de superioridade proposta pela gramática tradicional. com efeito, celso cunha e Lindley 
cintra adiantam que o grau comparativo de superioridade pode indicar que um ser possui 
determinada qualidade em grau superior a outro, por exemplo, Pedro é mais estudioso do que 
Paulo; ou que num mesmo ser determinada qualidade é superior a outra que possui, a saber: 
Paulo é mais inteligente que estudioso (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 256).

301 celso cunha e Lindley cintra afirmam que os adjetivos bom, mau, grande e pequeno formam 
o comparativo de um modo especial e por isso chamam-lhes comparativos de superioridade 
anómalos: melhor, pior, maior e menor (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 262).

302 também neste aspeto, o gramático setecentista nos parece lacónico, se o compararmos, 
mais uma vez, com os gramáticos contemporâneos, uma vez que no grau comparativo de 
superioridade se antepõe o advérbio mais e se pospõe a conjunção que ou do que ao adjetivo: 
Pedro é mais idoso do que carlos ou João é mais nervoso que desatento (cf. cunHA e cIntrA, 
1992: 257).
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comparativo, sendo o caso de «Celeste, Nacido, Morto, Comprado, 
Desterrado, e outros porque naõ se diz mais morto, mais nacido, &c.» 
(Argote, 1725: 33), embora nada mais acrescente a este respeito.

relativamente aos nomes superlativos, d. Jerónimo considera 
que são os «nomes adjectivos que significaõ a cousa com excesso, 
assim como Alvissimo que significa muyto alvo» (Argote, 1725: 
33), explicando, sob um ponto de vista formal, que os superlativos 
se formam a partir «dos seus Positivos, assim como Alvissimo [que] 
nasce, e se forma do Positivo Alvo» (Argote, 1725: 33). neste 
contexto, o gramático expõe as seguintes regras de formação do 
superlativo com variação em género. se no singular: (1) «o Positivo 
acaba em O, ou em E, muda-selhe o O, ou o E, em issimo», como «Bello, 
Bellissimo, ou Bellissima Amante, Amantissimo, ou Amantíssima», (2) 
«se acaba em L acrescenta-selhe ou issimo, ou issima», por exemplo, 
«Fertil, Fertillissimo, ou Fertillissima», (3) se termina em «M, muda-
selhe o M, em nissimo, ou nissima», assim como «Bom, Bonissimo, 
ou Bonissima, Commum, Commumnissimo, ou Commumnissima», 
(4) se «acaba em Z, muda-selhe o Z, em cissimo, ou cissima», por 
exemplo, «Capaz, Capacissimo, ou Capacissima» (Argote, 1725: 
33-34). Ademais, apresenta, ainda, como exceções os seguintes casos: 
«Pessimo que he superlativo do adjectivo Mao. Nobilissimo, que é 
superlativo do adjectivo Nobre, Fidellissimo, de Fiel, Sacratíssimo 
de Sagrado, Frigidissimo de Frio, Amissimo, de Amigo» (Argote, 
1725: 34-35). anunciando, também, os casos em que os adjetivos 
não têm superlativo, como «Leal, Enfermo, Ferido, e outros muytos, 
que se sabem com o uso» (Argote, 1725: 35). neste último caso, 
«suppre-se a falta do superlativo com o Positivo, e a palavra Muyto» 
(Argote, 1725: 35). como se depreende, parece que o gramático 
considera que os nomes positivos, os comparativos e os superlativos 
são nomes adjetivos, muito embora faça depender estas categorias da 
macro classe do nome.

do que ficou exposto, podemos sintetizar a sistematização do 
nome exposta pelo autor do seguinte modo:
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no que diz respeito ao número dos nomes, o gramático 
setecentista reconhece dois na língua portuguesa: o singular e o 
plural, sendo que, sob um ponto de vista semântico, as palavras do 
número «singular, saõ as que significaõ huma só cousa, e as do Plural 
as que significaõ mais de huma só cousa» (Argote, 1725: 3), porém, 
chama a atenção para o facto de esta distinção se estabelecer «pelo 
artigo (…) [e] pela ultima letra, em que o nome acaba» (Argote, 

As ideias linguísticas portuguesas no século XVIII  
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1725: 4). Assim, «se o nome acaba na letra S, està no plural, se em 
outra letra, està no singular.» (Argote, 1725: 4). no entanto, esta 
regra «Falta em alguns nomes, que no singular acabaõ em S. assim 
como Deos, mas saõ poucos os taes nomes» (Argote, 1725: 4).

no que diz respeito ao artigo, enquanto traço distintivo da 
categoria gramatical do número, d. Jerónimo aborda este assunto a 
propósito da declinação do nome, mas limita-se a apontar o número 
singular e o número plural, sem tecer mais nenhum comentário sobre 
o assunto. todavia, posteriormente, o autor adianta que para que se 
possa declinar um nome em português «basta saberlhe o nominativo 
do singular, e o artigo que tem antes, e saber o nominativo do Plural» 
(Argote, 1725: 12). A este propósito, é curioso notar que, se por 
um lado, contador de Argote defende que o nominativo singular 
se sabe pelo uso ou se busca no vocabulário (cf. Argote, 1725: 
12) e o nominativo plural se sabe pelo nominativo singular, por 
outro, aduz que este último se sabe pela «formaçaõ» que, em termos 
morfológicos, entende como um processo que «de huma palavra 
[se faz] outra palavra» (Argote, 1725: 12)303. em seguida, afirma 
que é a partir do nominativo do singular dos nomes que se forma o 
correspondente nominativo plural, operação que se obtém «ou por 
acrescentamento, ou por mudança de letras» (Argote, 1725: 14) 
ao número singular, reiterado, ainda, que é através da «terminaçaõ 
do nominativo singular[304]» (Argote, 1725: 14) que se sabe se a 
formação é por acrescentamento ou por mudança de letras.
_________________________
303 neste seguimento, aponta três classes distintas de formação de palavras, a saber: «Formaçaõ 

por acrescentamento de letras, por diminuiçaõ, e por mudança» (Argote, 1725: 13). 
relativamente à formação por acrescentamento, o autor entende que «he quando se acrescenta 
a huma palavra alguma letra, ou letras, e se faz outra palavra» (Argote, 1725: 13), sugerindo, 
como exemplo, a palavra «rosa» que «acrescentandolhe a letra S faz-se a palavra Rosas» 
(Argote, 1725: 13). Por diminuição, afirma que «He quando tiro a alguma palavra huma letra, 
e faço outra palavra» (Argote, 1725: 13), apresentando o exemplo da palavra «Laranjal», à 
qual «tiro (…) a letra L, e faço a palavra Laranja» (Argote, 1725: 14). no atinente à formação 
por mudança, refere que «He quando mudo a alguma palavra alguma, ou algumas letras, e faço 
outra palavra» (Argote, 1725: 14), dando como exemplo a palavra «Sol», que mudando «a 
esta palavra ol em es (…) faço a palavra Soes» (Argote, 1725: 14).

304 em consonância com uma perspetiva formal, contador de Argote define terminação como 
«a ultima letra, ou letras de uma palavra» (Argote, 1725: 14), uma vez que «as palavras ou
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nesta sequência, apresenta as regras de formação dos nominativos 
do plural. (1) se «o nome no singular acaba na letra (…) vogal (…) 
acrescentase-lhe a letra S» (Argote, 1725: 16), assim, «A E I O U 
(…) [formam o] Plural [em] as es is os us» (Argote, 1725: 17)305. 
(2) se acaba no singular «nos dithongos ay, ey, oy, acrescentase-lhe 
a letra S»306 (Argote, 1725: 17). (3) se «acaba no dipthongo aõ, ou 
se lhe acrescenta a letra S [aõs] ou se muda o aõ em oẽs, ou em aẽs» 
(Argote, 1725: 17)307, mas reitera que é no uso que «se conhece qual 
dessas formaçoens há de ser»308 (Argote, 1725: 17). (4) «se o nome 
no singular acabar em al, ol, ul, mudase-lhe o L em es» (Argote, 
1725: 17)309. (5) «se acaba em el, mudase-lhe o L em is» (Argote, 
1725: 17)310. (6) «se acaba em il muda-selhe o L em S»311 (Argote, 

_________________________
 acabaõ em letra vogal, ou em dipthongo, ou em letra consoante, se acabaõ em vogal, a 

terminaçaõ he a ultima letra vogal (…), se acabaõ em dipthongo, a terminaçaõ he o dipthongo, 
(…) se acabaõ em letra consoante, a terminaçaõ he a ultima letra vogal com a consoante» 
(Argote, 1725: 15). Assim, admite que os nomes na língua portuguesa no singular têm as 
seguintes terminações: (a) se acabam em vogal têm 5 terminações: «a, e, i, o, e u», assim como 
«Rosa, Pè, Javali, Pó, Nù» (Argote, 1725: 15), (b) se acabam em ditongo têm 5 terminações: 
«ay, aõ, ey, eu e oy», assim como «Pay, Paõ, Ley, Meu e Boy» (Argote, 1725: 15), (c) se 
acabam na consoante «L» têm 5 terminações: «al, el, il, ol e ul», assim como «sal, Mel, Til, 
Sol e Sul», (d) se acabam na consoante «M» têm 5 terminações: «am, em, im, om e um», assim 
como «Botam, Desdém, Coxim, Dom e Commum» (Argote, 1725: 15-16), (e) se acabam na 
consoante «S» «naõ sendo nomes próprios, saõ muyto poucos» (Argote, 1725: 16), pois à 
excepção de «Deos», que acaba em «S», todos os outros nomes «nos melhores Authores se achaõ 
acabando em Z» (Argote, 1725: 16), (f) se acabam na consoante «R» têm 3 terminações: «ar, 
er e or», assim como «Mar, Mulher, Amor» (Argote, 1725: 16) e, por fim, (g) se terminam 
na consoante «Z» têm 5 terminações: «az, ez, iz, oz e uz», assim como «Paz, Rez, Perdiz, Noz, 
Cruz» (Argote, 1725: 16).

305 o gramático apresenta o seguinte exemplo: «Rosa – Rosas» (cf. Argote, 1725: 16).
306 Por exemplo, «Pay – Pays» (Argote, 1725: 17).
307 Para exemplificar tal situação, afirma que no caso de «graõ (…) acrescentase-lhe hum S, e 

fica grãos. Botaõ mudase-lhe a terminação aõ em oens, e fica Botoens. Capellaõ mudase-lhe a 
terminaçaõ aõ em aẽs e, fica Capellães» (Argote, 1725: 17).

308 curiosamente, na «taboa» que apresenta dos referidos ditongos, apresenta também o ditongo 
«eu», sem, no entanto, tecer qualquer comentário sobre formação do seu plural «eus», como 
o havia feito para os restantes ditongos, o mesmo acontecendo com a mudança de grafia dos 
ditongos «ay e oy» no singular para «aes e ois» no plural.

309 é o caso de «Pinhal – Pinhaes, Rol – Roes, Azul – Azues» (cf. Argote, 1725: 17).
310 Por exemplo, «Burel – Bureis» (cf. Argote, 1725: 17).
311 A saber: «Buril – Buris» (cf. Argote, 1725: 18).
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1725: 17-18). (7) os nomes terminados em «em, im, om e um» 
(Argote, 1725: 18) mudam o «m em ns»312 e (8) os nomes acabados 
em «ar, er, or» e «az, ez, iz, oz uz» «acrescentase-lhe es» (Argote, 
1725: 18)313. saliente-se, entretanto, que apesar de Argote ter noção 
das exceções314 a estas regras, remete para o uso o conhecimento das 
mesmas, visto que «a lingua Portugueza he muyto dilatada, e aqui 
só dizemos o commum para o principiante saber depois guiarse» 
(Argote, 1725: 19).

contador de Argote distingue, ainda, os nomes de um só 
número, considerando que há nomes que não têm plural «Cal, Tez» e 
nomes que não têm singular «Migas, Exequias» (cf. Argote, 1725: 
19), afirmando que esses nomes se «sabem (…) pelo uso» (Argote, 
1725: 20).

cumpre referir também que, apesar de contador de Argote 
não considerar a categoria gramatical género nos capítulos iniciais 
onde trata o «nome»315, distingue, posteriormente, nos «nomes 
substantivos»316 aqueles «que antes de si tem no nominativo o artigo 
O, e as dos nomes, que no nominativo tem antes de si o artigo 
A» (Argote, 1725: 9). nos «nomes adjectivos» aponta também 
a distinção entre masculino, feminino e comum, no momento 
em que fala, numa perspetiva formal, em «nomes adjectivos de 
duas terminaçoens» (Argote, 1725: 11), contemplando «os que 
_________________________
312 contador de Argote adianta os seguintes exemplos «Homenagem – Homenagens, Serafim – 

Serafins, Som – Sons e Commum – Communs» (Argote, 1725: 18).
313 Para exemplificar, o gramático serve-se dos seguintes casos: «Mar, Mares, Mulher, Mulheres, 

Amor, Amores (…) Paz, Pazes, Rez, Rezes, Perdiz, Perdizes, Noz, Nozes, Cruz, Cruzes» 
(Argote, 1725: 18).

314 d. Jerónimo serve-se do «nome Mal, que naõ muda o L no Plural; mas forma-se por 
acrescentamento, e se lhe acrescenta es, e faz Males» (Argote, 1725: 18).

315 Foi esta a razão que levou reis Lobato a afirmar o seguinte em relação ao manual de Argote: 
«tem o defeito a dita grammatica de não dar regras para se conhecer o género dos nomes, 
assim pela sua significação; como pela terminação» (LoBAto, 2000: 135). A este respeito, 
vejamos a opinião dos gramáticos celso cunha e Lindley cintra «o género de um substantivo 
não se conhece, de regra, nem pela sua significação, nem pela sua terminação» (cunHA e 
cIntrA, 1992: 189).

316 esta alusão ao género dos «nomes substantivos» é levada a cabo pelo autor no âmbito do 
tratamento da declinação por casos (cf. Argote, 1725: 9-12).
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acabao em O, ou em M ou U» (Argote, 1725: 23), por exemplo, 
«Branco tem duas terminaçoens, huma em O Branco, outra em A 
Branca» (Argote, 1725: 23) que «servem hũa para os substantivos 
masculinos, e outra para os femininos» (Argote, 1725: 24)317 e em 
«nomes adjectivos, que tem só huma terminaçaõ» (Argote, 1725: 
12), esclarecendo que são os «que acabaõ em E, L, Z, e outros», como, 
por exemplo, «Amante, Leal, Contumaz» (Argote, 1725: 24) em 
que «a mesma terminaçaõ serve para os substantivos masculinos, 
e femininos.» (Argote, 1725: 24)318. Além disso, apresenta como 
única exceção o item linguístico «cada», que classifica de «nome 
adjetivo» e que, apesar de terminar em «A», é considerado adjectivo 
uniforme, uma vez que «serve os substantivos masculinos e 
femininos» (Argote, 1725: 25), assim como «Cada irmaõ, e (…) 
cada irmãa» (Argote, 1725: 25).

não obstante as considerações tecidas anteriormente, cumpre 
salientar também que o autor ao encerrar a parte dedicada às «castas 
do nome», consigna um capítulo ao tratamento «dos gèneros 
dos nomes, e dos Preteritos dos Verbos», onde define a categoria 
gramatical género, através do recurso a um duplo critério linguístico, 
a saber: sintático funcional e morfológico, argumentando que o 
«genero do nome» «He a accõmodaçaõ, que entre si guardaõ os 
substantivos, e adjectivos», por exemplo, o «substantivo Monte 
accommoda-se cõ a terminaçaõ masculina de qualquer adjectivo, 
que tem duas terminaçoens» – «Monte alto, Monte fragozo». não 
obstante, argumenta que «naõ se accommoda com a terminaçaõ 
feminina alta, ou fragoza», chamando a atenção para o facto de esta 
«explicaçaõ basta[r] para o principiante», pois considera que «isto 
tem [o] seu embaraço» (Argote, 1725: 178-179).
_________________________
317 o gramático exemplifica da seguinte forma: «Patinho Branco. A terminaçaõ em O, e o 

adjectivo Branco serve, e se accommoda com o nome Panno, que he masculino. Capa Branca. 
A terminaçaõ em A, e Adjectivo Branca serve ao nome Capa, que he feminino» (Argote, 
1725: 24).

318 Por exemplo, «Mulher amante, Homem amante, o Adjectivo Amante serve ao nome Mulher, 
que he feminino, e ao nome Homem, que he masculino» (Argote, 1725: 24).
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neste contexto, procede à divisão do género em três «castas» 
distintas: «Masculino, Feminino, e Commum», utilizando o 
mesmo ponto de vista sintático funcional e formal, nas respetivas 
caracterizações. Por género «masculino» entende ser «a 
accommodaçaõ, que guardão os substantivos com a terminação 
masculina dos adjectivos, que tem duas terminaçoens», como 
«Monte» que «he do genero masculino; porque junto com o adjectivo 
Alto, ou outro, que tenha duas terminações, accommoda-se com a 
terminação masculina» – «Monte alto, Monte bayxo» (Argote, 
1725: 179). opostamente, por género «feminino» advoga que «He a 
accommodaçaõ, que os nomes substantivos guardaõ com a terminaçaõ 
feminina dos adjectivos, que tem duas terminaçoens», sendo o caso 
do substantivo «Terra» que «he do genero feminino, porque com 
os adjectivos, que tem duas terminaçoens, se accommoda com a 
feminina» – «Terra alta, Terra bayxa» (Argote, 1725: 180). Quanto 
ao género «commum», aduz que «He a accommodaçaõ, que ha entre a 
terminaçaõ commua dos adjectivos com os substantivos masculinos, 
e femininos», como, por exemplo, «Fertil» que «he do genero 
commum, porque se acommoda com os substantivos masculinos, e 
femininos» – «Campo fertil, Terra fertil» (Argote, 1725: 180). Além 
disso, defende, novamente, que os «nomes masculinos» «saõ os que 
na declinaçaõ antes do nominativo tem o artigo O», os «femininos» 
são os que têm antes do nominativo «o artigo A» e os «communs os 
que tem hum, e outro artigo», por exemplo, «O fertil, e A fertil». não 
obstante, argumenta que os «nomes próprios naõ tem artigo antes 
do nominativo», como «Pedro, (…) Portugal», pelo que o seu género 
se conhece pelo «genero do seu nome appellativo, a que pertencem». 
Assim, «Pedro he masculino; porque pertence ao appellativo Homem» 
da mesma maneira que «Portugal he masculino, porque pertence ao 
appellativo Reyno, que he masculino» (Argote, 1725: 181).

Antes de encerrar o assunto da categoria gramatical género, 
contador de Argote justifica, ainda, a inexistência em português de 
«nomes de genero incerto», aduzindo que são aqueles «a que huns 
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fazem masculino, outros feminino», por exemplo, «Fim, a que na 
Provinia do Minho a gente vulgar faz feminino, e diz A fim, a gente 
polida masculino, O fim» (Argote, 1725: 181). ora, este aspeto é 
importante, uma vez que o gramático já tinha em consideração a 
existência de variação linguística sincrónica de cunho diastrático, 
aconselhando explicitamente o uso da covariante «O fim», usada 
pela «gente polida», em detrimento da covariante «A fim». Além 
do que ficou exposto, d. Jerónimo diz, ainda, que não há nomes de 
«genero neutro» na língua portuguesa. Apesar disso, caracteriza 
este género, sob uma perspetiva formal, como sendo o nome «que 
nem he masculino, nem feminino», embora admita que «no latim 
ha muytos». deste modo, recorrendo ao comparativismo linguístico, 
advoga que é mais fácil reconhecer o género dos nomes em português 
do que em latim, uma vez que «no Portuguez os nomes quasi sempre 
se poem com o seu artigo, que mostra o genero», enquanto no latim 
«poucas vezes se» coloca o nome «com o artigo» (Argote, 1725: 
182).

no que diz respeito ao caso dos nomes, Argote define-o, 
funcionalmente, como a «postura, ou posiçaõ do nome» (Argote, 
1725: 6)319, sendo essa postura do domínio da sintaxe. Adianta, ainda, 
que há uma outra forma de caracterizar esta categoria gramatical, 
embora não seja «taõ propri[a]», pelo que afirma que o «caso he a 
mudança de letras, que se faz o artigo» (Argote, 1725: 6), reiterando 
que declinar um nome por casos «He repetir o nome com o seu 
artigo, e com as mudanças do artigo» (Argote, 1725: 4). Apesar 
disso, segundo o autor, há nomes que não têm antes de si o artigo, por 
exemplo, «Pedro naõ està em casa» (Argote, 1725: 5). Porém, não 
presta mais nenhum esclarecimento sobre este assunto, remetendo 
para o «uso» a colocação ou não do artigo antes do nome. Ainda em 
relação ao caso dos nomes, reconhece os seis casos latinos: nominativo, 
_________________________
319 recorrendo a um ponto de vista formal, Argote adianta «outro modo» de encarar a categoria 

gramatical caso, entendendo que «he a mudança de letras, que faz o artigo» (Argote, 1725: 
6). no entanto, assevera que este ponto de vista «naõ [he] taõ proprio» (Argote, 1725: 6).
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genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo320, apresentando a 
declinação do singular e do plural dos nomes (substantivos) «que 
tem antes de si o artigo O»321 (Argote, 1725: 9) e dos «que tem 
antes de si o artigo A»322 (Argote, 1725: 10); e a «declinaçaõ dos 
nomes adjectivos de duas terminaçoens»323 (Argote, 1725: 12) e 
dos nomes adjectivos «que tem só huma terminaçaõ»324 (Argote, 
1725: 13), como já havíamos aludido quando abordamos a categoria 
gramatical género.

1.2. António José dos reis Lobato

reis Lobato define, semanticamente, o nome como «huma 
voz, com que se nomeão as cousas, e suas qualidades, assim como 
Esmeralda, que significa huma cousa; e Verde, que desta cousa, ou de 
outra semelhante significa a qualidade de ter a côr verde»325 (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 151). neste contexto, divide o nome em duas 
classes, porque o nome «ou he substantivo, ou Adjectivo» (Lobato in 
_________________________
320 o primeiro gramático português, Fernão de oliveira, reconhece apenas quatro casos: 

nominativo, genitivo, dativo e acusativo, mas com os nomes prepositivo, possessivo, dativo 
e pospositivo. Pelo contrário, João de Barros e Amaro de roboredo reconhecem os seis casos 
latinos.

321 Apresenta a declinação do nome «Louvor». singular – nom. o louvor, gen. do louvor, dat. ao 
louvor, Ac. ao louvor, Voc. ò louvor, Abl. do louvor. Plural – nom. os louvores, gen. dos louvores, 
dat. aos louvores, Ac. aos louvores, Voc. ò louvores, Abl. dos louvores (cf. Argote, 1725: 9-10).

322 Para exemplificar esta declinação, recorre ao nome «Rosa». singular – nom. a Rosa, gen. da 
Rosa, dat. à Rosa, Ac. a Rosa, Voc. ò Rosa, Abl. da Rosa. Plural – nom. as Rosas, gen. das Rosas, 
dat. as Rosas, Ac. as Rosas, Voc. ò Rosas, Abl. das Rosas (cf. Argote, 1725: 10-11).

323 exemplifica com o adjetivo «Branco». singular – nom. o Branco, e a Branca, gen. do Branco, 
e da Branca, dat. ao Branco, e a Branca, Ac. ao Branco, e a Branca, Voc. ò Branco, e ò Branca, 
Abl. do Branco, e da Branca. Plural – nom. os Brancos, e as Brancas, gen. dos Brancos, e das 
Brancas, dat. aos Brancos, e as Brancas, Ac. aos Brancos, e as Brancas, Voc. ò Brancos, e ò 
Brancas, Abl. dos Brancos, e das Brancas (cf. Argote, 1725: 11-12).

324 A propósito desta declinação, afirma que «lhe poem antes o artigo O, declinaõ-se com o artigo 
O, se se lhe poem o artigo A, declinaõ-se com o artigo A», por exemplo, «este adjectivo Verde 
se se lhe poem antes o artigo O, declina-se O verde, do verde, &c. se se lhe poem antes o artigo 
A, declina-se A verde, da verde, &c.» (Argote, 1725: 12).

325 esta definição remete naturalmente para a distinção entre nome adjetivo e nome substantivo, 
já que é «huma voz, com que se nomeão as cousas» – nome substantivo «e suas qualidades» – 
nome adjetivo (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 151).
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AssunÇÃo, 2000: 151), sendo de notar que, segundo um critério de 
natureza semântico, ao qual parece estar apensa uma propriedade 
definitória de cariz sintático funcional, o nome «substantivo he 
aquelle, que por si só, isto he, sem dependência do Adjectivo, significa 
huma cousa, assim como Ceo, Terra» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
152) e «o nome Adjectivo he aquelle, que significa a qualidade da 
cousa, que significa o nome substantivo», pelo que «delle depende 
para fazer sentido completo, como v. gr. Adjectivo Branco; que por 
si só não faz sentido completo, por significar a qualidade de huma 
cousa, que tem a côr branca; mas como por si só não exprime 
qual ella seja, por isso», de um ponto de vista sintático funcional, 
«depende de se ajuntar a hum nome substantivo, assim como Neve, 
Cal, ou outro semelhante» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 153). Além 
disso, acrescenta ainda, sob um ponto de vista morfológico, que quer 
o nome substantivo quer o nome adjetivo «tem casos, números, e 
genero» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 154).

reis Lobato subdivide o nome substantivo em duas subclasses: 
próprio e apelativo, definindo-os tendo em conta o critério semântico, 
pois entende que o «substantivo Proprio he aquelle, que significa huma 
cousa, ou pessoa certa, assim como Lisboa» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 152) e o «substantivo Apellativo, ou commum he aquelle, 
que significa huma cousa, ou pessoa incerta, por competir a muitas 
semelhantes, assim como reino» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 153). 
Por seu turno, esta última subclasse compreende ainda os substantivos 
«collectivos, Augmentativo, e diminutivo» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 152 n a), recorrendo ao critério semântico e morfológico para 
explanar as respetivas definições, sendo de notar, além disso, que 
o critério pragmático é também utilizado na caracterização das 
duas últimas subclasses destes «nomes substantivos» «Apellativos». 
Assim, o substantivo «collectivo» é «aquelle, que no número 
singular significa multidão, assim como Exercito, Povo» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 152 n a), o «substantivo Augmentativo he aquelle, 
que significa com augmento mesmo, que o nome primitivo, donde 
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nasce: assim como o substantivo Homenzarrão, que significa com 
augmento o mesmo, que o nome Homem, de que deriva (…) [.] usa-se 
pela maior parte na oração familiar» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
152 n a) e o «substantivo diminutivo he aquelle, que significa com 
diminuição o mesmo, que o nome primitivo, de que se deriva, como 
v. gr. o substantivo Livrinho, que significa com diminuição o mesmo, 
que significa o nome Livro, donde elle traz a sua origem (…) [.] A 
nossa lingua tem grande cópia do diminutivos, que lhe dão muita 
graça, e delicadeza» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 153 n a).

no que diz respeito ao nome adjetivo, o autor considera, em 
conformidade com a sua «significação», que se divide em várias «[sub]
espécies», abrangendo, sob um prisma semântico, a do «adjectivo 
partitivo» que «he aquelle, que significa a cousa, como parte de alguma 
multidão, assim como (…) Hum, Algum» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 172); a do «adjectivo numeral» que «he aquelle, que significa 
número», contemplando quer o «numeral cardeal» que «he aquelle, 
que significa número absolutamente, assim como Hum, Dous, Tres.» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 172), quer o «numeral ordinal» que 
«he aquelle, que significa número por ordem, como v. gr. Primeiro, 
Segundo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 172), a do «adjectivo patrio» 
que «he aquelle, que significa a pátria, donde alguem he natural, 
assim como Lisbonense (…) Romano» e a do «Adjectivo gentilicio» 
que «he aquelle, que significa e mostra a gente, ou a nação, de que 
alguém procede, assim como Pertuguez, Castelhano.» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 172).

Por outro lado, o nome adjetivo também pode ser «Pronome» 
e «Participio», recorrendo a um critério sintático (funcional e 
combinatório) para definir adjetivo «Pronome» como «aquelle, que 
na oração se põe em lugar outro nome», por exemplo, «Pedro estuda 
Grammatica, e o mesmo ha de estudar Rhetorica», sublinhando que «a 
palavra mesmo he pronome, que se põe em lugar do nome Pedro para 
evitar a sua repetição» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 174-175). Por 
outro lado, o «Participio» é, sob um ponto de vista semântico-formal, 
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«hum nome adjectivo, que participa (do que lhe provém o nome) do 
verbo, de que se deriva a propriedade de mostrar tambem o tempo, 
em que se obra a cousa, que significa», por exemplo, «Reinante, que 
significa não só a pessoa, que reina, mas tambem mostra que reina no 
tempo presente» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 292).

Ainda como subclasses do nome adjetivo, considera o «adjectivo 
positivo», o «comparativo» e o «superllativo», que são caracterizados 
através de um critério semântico, ao qual parece estar apenso um 
critério sintático colocacional nas definições de nome «comparativo» 
e «superllativo». Assim, o «Adjectivo positivo he aquelle, que significa 
a qualidade de alguma cousa absoluta e simplesmente, assim como 
Bom, Máo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 172-173). o «comparativo 
he aquelle, que significa o mesmo, que o seu positivo junto com a 
palavra Mais, como Melhor, comparativo do positivo Bom» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 173), chamando a atenção não só para o facto de 
existirem «quatro comparativos» em português que não se formam 
«dos seus positivos»326, como também para o facto de os nomes adjetivos 
«Positivos, que não t[iverem] comparativo, suppr[irem] esta falta, 
quando queremos comparar alguma cousa com outra, ajuntando-
se-lhes o adverbio Mais» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 173)327. Para 
terminar, o «superllativo he aquelle, que significa o mesmo, que o seu 
positivo junto com a palavra Muito, como Doutissimo superlativo do 
positivo Douto, que quer dizer, Muito douto» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 174), defendendo, desta maneira, a covariância de duas formas 
distintas para este grau do adjetivo.

em relação à formação do superlativo, reis Lobato apresenta 
três: ou (1) o superlativo se forma «do seu mesmo positivo»328 (Lobato 
_________________________
326 Assim, argumenta que «Melhor» é comparativo do positivo Bom, Boa. Peior é comparativo do 

positivo Máo, Má. Maior é comparativo do positivo Grande. Menor é comparativo do positivo 
Pequeno, Pequena» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 173 n a).

327 reis Lobato adianta o seguinte exemplo: «O estudo da Rhetorica he mais agradável, que o da 
Grammatica. onde o positivo Agradavel junto com a palavra Mais suppre a falta, que tem de 
comparativo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 173).

328 neste caso, a formação do superlativo faz-se da seguinte forma: (a) se o adjetivo biforme no 
grau positivo terminar em o e a faz o superlativo substituindo essa terminação por issimo, 
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_________________________
 issima, respetivamente, como, por exemplo, alvo – alvissimo, alva – alvissima, apresentado 

como exceções os casos de sagrado – sacratissimo, sagrada – sacratissima; amigo – amicissimo, 
amiga – amicissima; frio – frigidissimo, fria – frigidissima; máo – malissimo, má – malissima 
(cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 174 n a). (b) se o adjetivo uniforme no grau positivo acaba 
em e faz o superlativo de duas formas, mudando essa terminação em issimo e issima, por 
exemplo, prudente – prudentissimo – prudentissima, apresentando como única exceção o caso 
de nobre – nobilissimo – nobilissima (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 174 n a). (c) se o adjetivo 
uniforme no grau positivo acaba em l faz o superlativo de duas formas, acrescentando-lhe os 
«sufixos» issimmo, issima, como fertil – fertilissimo – fertilissima, exceptuando fiel – fidelissimo 
– fidelissima e infiel – infidelissimo – infidelissima (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 175 n a). 
(d) se o adjectivo biforme no grau positivo acaba em m e a faz o superlativo de duas formas, 
mudando essa terminação em nissimo e nissima, respetivamente, por exemplo, commum – 
communissimo – commua – communissima (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 175 n a). (e) se 
o adjetivo uniforme no grau positivo acaba em z faz o superlativo de duas formas, mudando 
essa terminação em cissimo e cissima, como capaz – capacissimo – capacissima (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 175 n a).

329 o autor exemplifica da seguinte forma: «Nero foi o mais Tyrano dos Imperadores Romanos. 
onde o positivo Tyrano junto com a palavra Mais, precedida de artigo o, suppre a falta do 
superlativo, que não fórma» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 176 n a).

330 reis Lobato adianta que «tanto costumamos dizer: Este campo he fertilissimo entre todos, como 
por circumloquio: Este campo he muito fertil entre todos, ou o mais fertil de todos.» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 177 n a).

331 o gramático apresenta o exemplo do «adjectivo Qual, que por causa da sua significação não 
póde ter comparativo, nem superlativo; porque não podemos dizer naturalmente mais qual 
nem também muito qual» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 177 n a).

in AssunÇÃo, 2000: 174 n a), ou (2) nos casos em que «não he 
commum a todos os positivos (…) formarem de si superlativo (…) 
suppr[ir]em esta falta (…) ajuntando-se-lhes a palavra Muito» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 176 n a), ou (3) se antepõe «ao positivo a palavra 
Mais precedida de artigo»329, que também se usa «com os positivos, 
que de si formão superlativo330» por «circumloquio» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 176-177 n a). Por fim, chama a atenção para o 
facto de existirem adjetivos que não admitem graus de intensidade, 
ou seja, «Adjectivos, a que se não póde augmentar, nem diminuir 
a significação» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 177 n a), e que, por 
essa razão, «não tem comparativo, nem superlativo, e também não 
supprem esta falta por circumloquio»331. (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 177 n a), englobando, nesta categoria, os adjetivos partitivos, os 
numerais, os pátrios e os gentílicos.
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Feito este pequeno excurso sobre as considerações tecidas por 
reis Lobato a respeito do nome, podemos estabelecer uma síntese 
sobre a classificação adiantada por este autor:

As ideias linguísticas portuguesas no século XVIII  
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Por seu turno, numa perspetiva funcional (sintática) e semântica, considera que a 

categoria gramatical caso diz respeito às «diversas posições, que em si tem o nome, para 

significar huma mesma cousa por differentes modos» (Lobato in ASSUNÇÃO, 2000: 

154), pelo que está presente tanto nos nomes substantivos como nos nomes adjetivos, 

chamando a atenção para a existência de seis casos332 na língua portuguesa, tendo em 

conta o «diverso officio, que cada hum faz» (Lobato in ASSUNÇÃO, 2000: 155). Além 

disso, adianta que os «nomes contém duas vezes todos» os casos, sendo que os 

«primeiros seis denotão, que he huma só a cousa, que significão» – singular e os 

segundos «que são muitas as cousas, que significão» (Lobato in ASSUNÇÃO, 2000: 155) 

– plural333. Adverte, no entanto, que devido ao facto de os nomes serem «indeclináveis», 

isto é, «invariaveis dentro do mesmo número» é necessário, na maior parte das situações, 

                                                 
332 «Nominativo, Genitivo, Dativo, Accusativo, Vocativo e Ablativo» (Lobato in ASSUNÇÃO, 2000: 155). 
333 Neste contexto, Reis Lobato diz que são «nomes anomalos ou irregulares» todos aqueles que ou «não tem 
todos os casos», ou que «tem sómente o número singular», ou aqueles que «tem sómente o número plural» 
(Lobato in ASSUNÇÃO, 2000: 155 n a). 

Nome 

Proprio

Appellativo ou Commum

Pronome

Participio

Partitivo

Numeral

Patrio

Gentilico

Positivo

Comparativo

Superllativo

Augmentativo 

Diminutivo 

Collectivo 
Substantivo

Adjectivo

Cardeal

Ordinal

Por seu turno, numa perspetiva funcional (sintática) e semântica, 
considera que a categoria gramatical caso diz respeito às «diversas 
posições, que em si tem o nome, para significar huma mesma cousa 
por differentes modos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 154), pelo 
que está presente tanto nos nomes substantivos como nos nomes 
adjetivos, chamando a atenção para a existência de seis casos332 na 
língua portuguesa, tendo em conta o «diverso officio, que cada hum 
faz» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 155). Além disso, adianta que os 
«nomes contém duas vezes todos» os casos, sendo que os «primeiros 
seis denotão, que he huma só a cousa, que significão» – singular e 
os segundos «que são muitas as cousas, que significão» (Lobato in 
_________________________
332 «nominativo, genitivo, dativo, Accusativo, Vocativo e Ablativo» (Lobato in AssunÇÃo, 

2000: 155).
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AssunÇÃo, 2000: 155) – plural333. Adverte, no entanto, que devido 
ao facto de os nomes serem «indeclináveis», isto é, «invariaveis dentro 
do mesmo número» é necessário, na maior parte das situações, 
antepor «a cada hum delles huma particula, que serve de sinal para 
distinguir, e dar a conhecer» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 154) o 
sobredito caso. Posteriormente, apresenta a declinação dos nomes 
substantivos e adjetivos.

Assim, ao iniciar o tratamento da declinação dos nomes 
substantivos, reis Lobato chama a atenção para o facto de em 
Português se formarem apenas duas declinações dos nomes, «huma 
com preposições, e outra com artigos acompanhados de preposição em 
alguns casos, por não poderem por si só differenciar a todos» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 159). depois, refere que os nomes substantivos 
têm «declinação por dous números, singular, e plural e por seis casos 
em cada número» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 159). neste contexto, 
argumenta que se é possível fazer a distinção entre o singular e o plural 
pela «variação [d]a terminação» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 159) 
do nome, por exemplo, «Campo» – «Campos», o mesmo não acontece 
relativamente à variação da terminação dentro do mesmo número, 
já que ela não existe. Assim, para colmatar esta situação, «fazemos 
[com] que se declinem, ou variem extrinsecamente com a diversidade 
de particulas, que lhes antepomos para se differençarem entre si os 
casos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 159 n a). 

nesta sequência, o gramático afirma que a primeira declinação 
dos nomes substantivos diz respeito aos «substantivos Proprios» 
que, de um ponto de vista sintático colocacional ou combinatório, 
«se não ajuntão artigos» para semanticamente «lhes determinarem a 
significação», uma vez que já a têm «por si só determinada» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 160), e que, por esta razão, se utilizam «as 
mesmas preposições» usadas na declinação dos artigos, uma vez que, 
_________________________
333 neste contexto, reis Lobato diz que são «nomes anomalos ou irregulares» todos aqueles que 

ou «não tem todos os casos», ou que «tem sómente o número singular», ou aqueles que «tem 
sómente o número plural» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 155 n a).
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em termos de declinação, o nome difere do artigo apenas pelo simples 
facto de ter mais um caso – vocativo cuja declinação se faz com o 
recurso à interjeição «A’ ou O’» anteposta ao nome, nos casos em que 
o vocativo admite «particula antes de si» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 160 n a).

consagra, em seguida, algum espaço à exemplificação da 
declinação do nome «substantivo Proprio» masculino, recorrendo 
ao nome «Pedro»334, mas assegura que o «nome Proprio feminino 
(…) se declina da mesma sorte» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 161), 
alertando também para o facto de este nome não ter número plural 
por «competir a huma só pessoa», por exemplo, «Pedro» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 161). no entanto, sempre que a sua significação 
se tomar como «commua a muitos homens, que se chamão Pedro», 
este nome perde a sua natureza de nome próprio, passando a 
declinar-se de acordo com regras da segunda declinação. (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 161 na). Além disso, chama a atenção para o facto 
de os «nomes Proprios de montes, (…) de mares, (…) de rios, (…) 
e alguns de Provincias (…) ou de cidades» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 160) se declinarem «com artigos», justificando, sob um 
prisma semântico, «não porque necessitem delles para significarem 
cousa certa e determinada», mas pelo simples facto de o uso os ter 
introduzido, «attendendo á maior suavidade da pronunciação»335 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 160 n b), pertencendo, por isso, à 
segunda declinação.

Além dos nomes substantivos próprios, o gramático setecentista 
admite que pertence também à regra da primeira declinação o nome 
«substantivo Appelativo na sua significação commua, e geral, porque 
nesta se declina com preposições em ambos os números»336 Lobato in 
_________________________
334 nom. Pedro, gen. de Pedro, dat. a Pedro, Ac. Pedro, a, para Pedro, Voc. Pedro, ou ó Pedro, 

Ablat. de, em, por Pedro (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 161).
335 reis Lobato apresenta o exemplo de eu naveguei o Téjo, com o recurso ao artigo O, como sendo 

mais suave de pronunciar em relação a eu naveguei a Téjo, com o recurso à preposição (cf. 
Lobato in AssunÇÃo, 2000: 160-161 n b).

336 reis Lobato dá o exemplo de «Principe» com a seguinte declinação: singular – nom. Principe,
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_________________________
 gen. de Principe, dat. a Principe, Ac. Principe, a, para Principe, Voc. Principe, ou ó Principe, 

Abl. de, em, por Principe. Plural – nom. Principes, gen. de Principes, dat. a Princepes, Ac. 
Principes, a, para Principes, Voc. Principes ou ó Principes, Abl. de, em, por Principes (cf. Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 162).

337 reis Lobato apresenta como exceções a esta regra: a) alguns nomes que no singular acabam em 
s – Deos, Jesus. b) Alguns nomes próprios de homem – Domingos, Marcos. c) Alguns nomes de 
lugares – Bellas, Odivellas, Paredes. d) os adjetivos numerais do número plural que acabam em 
a, e, o, l, m, z – Trinta, Vinte, Cinco, Mil, Cem, Dez. e) os nomes que têm a mesma terminação 
no singular e no plural – Que, Quem, Ourives (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 163 n a).

AssunÇÃo, 2000: 161), chamando de novo a atenção para o facto 
de «os nomes substantivos, que se declinão com preposições, não 
differen[ciarem] por meio dellas os casos do número plural dos do 
singular, por serem semelhantes em terem as mesmas preposições» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 162 n a). Porém, reitera que «temos 
hum sinal para se conhecer o número do caso, que he a ultima letra, 
em que este acaba; porque se acaba na letra s, he do número plural; 
se em qualquer outra letra, he do número singular»337 (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 162 n a), sendo de notar que «da mesma sorte 
se declina o [nome substantivo] appellativo feminino» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 162).

Por outro lado, em consonância com os critérios formal, 
semântico e sintático funcional, aos quais parece estar apenso um 
critério sintático colocacional, apresenta a segunda declinação dos 
substantivos, que diz respeito aos «nomes substantivos Appellativos, 
quando para effeito de determinarem a sua significação geral, lhes 
ajuntamos artigos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 163), reiterando, 
ainda, que quem souber as declinações do artigo, declinará, também, 
com facilidade o «nome apellativo, pospondo-o de caso em caso 
ao artigo que lhe competir, conforme o seu género, isto he, pondo 
o nominativo do nome depois do nominativo do artigo» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 163). da mesma maneira também se declinam 
os «nomes Proprios, a que o uso sempre ajunta artigo por causa da 
suavidade de pronunciação» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 163 n 
a). Menciona, ainda, que «se declinão com artigos os outros nomes 
Proprios, quando em algum sentido a sua significação se toma, 
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commua a muitos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 163 n a). neste 
seguimento, diz que o «nome Appellativo masculino se declina 
com o artigo O»338 e o «nome Appellativo feminino se declina com 
o artigo A» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 164). Adianta, ainda, 
que se usa na língua portuguesa o artigo castelhano El, em lugar do 
artigo português O, quando nos referimos «ao nome appellativo rey» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 164) no número singular.

Ao terminar a declinação dos «nomes substantivos», Lobato tece 
um comentário bastante pertinente a respeito do artigo, servindo-
se para o efeito do critério sintático funcional, como critério 
primário, sendo, no entanto, complementado com o critério sintático 
colocacional ou combinatório, uma vez que, na sua opinião, os artigos 
servem «de sinal para mostrar o genero, números, e casos do nome a 
que se antepõem» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 165).

Quanto à declinação dos «nomes adjetivos», através de um critério 
formal e de um critério sintático colocacional, o gramático apresenta 
os que têm «duas fórmas (…), assim como Justo, Justa, serv[indo] a 
primeira para se juntar aos nomes substantivos masculinos, como 
(…) Principe justo; e a segunda para se juntar aos nomes substantivos 
femininos, como (…) Princeza justa» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 166), e os adjetivos que têm «só huma, (…) assim como (…) 
Prudente» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 166) que serve para «se 
ajuntar tanto ao substantivo masculino, como (…) Principe Prudente, 
como ao substantivo feminino, v. gr. Princeza prudente» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 166), afirmando que quer uns quer outros se 
declinam com preposições e com artigos, de um ponto de vista intra 
oracional (sintático funcional), «conforme pedem os substantivos 
com quem concordão na oração» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 169).

_________________________
338 neste caso, o gramático expõe a declinação do nome masculino «Principe», que declina da se-

guinte forma: singular – nom. o Principe, gen. d’o Principe, dat. ao Principe, Ac. o, ao, para o 
Principe, Voc. Principe, ou ó Principe, Abl. d’o, no, pelo Principe. Plural – nom. os Principes, gen. 
d’os Principes, dat. aos Principes, Ac. os, aos, para os Principes, Voc. Principes ou ó Principes, Abla. 
d’os, nos, pelos Principes (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 164).
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seguem a regra da primeira declinação dos nomes substantivos 
que se declinam com preposição os «nomes Adjectivos de duas fórmas, 
ou terminações», já que a mesma preposição «que se antepõe aos 
casos, que a admittem [serve] (…) tanto para a primeira, como para 
a segunda forma»339 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 167). também 
adotam a regra da primeira declinação dos nomes substantivos os 
adjetivos uniformes «que se declinão com preposições»340 (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 170).

Por outro lado, pertencem à regra da segunda declinação dos nomes 
substantivos, que se declinam com artigos, todos os adjetivos de «duas 
fórmas (…) por se declinar a primeira fórma masculina com o artigo 
O, e a segunda feminina com o artigo A»341 (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 167) e, ainda, os adjetivos «de huma só terminação (…) por se 
declinarem, quando se ajuntão ao nome substantivo masculino com 
o artigo O, e quando se ajuntão ao substantivo feminino com o artigo 
A»342 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 170-171).
_________________________
339 exemplifica, recorrendo ao adjetivo biforme «Justo / Justa»: singular – nom. Justo, Justa. gen. 

de Justo, de Justa, dat. a Justo, a Justa, Ac. Justo, a, para Justo, Justa, a para Justa, Voc. Justo, ou 
ó Justo, Justa, ou ó Justa, Abl. de, em, por Justo, de, em, por Justa. Plural – nom. Justos, Justas, 
gen. de Justos, de Justas, dat. a Justos, a Justas, Ac. Justos, a, para Justos, Justas, a, para Justas, 
Voc. Justos, ou ó Justos, Justas, ou ó Justas, Abl. de, em por Justos, de, em, por Justas (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 167).

340 o gramático apresenta a declinação do adjetivo «Prudente»: singular – nom. Prudente, gen. de 
Prudente, dat. á Prudente, Ac. Prudente, a, ou, para Prudente, Voc. Prudente, ou ó Prudente, Abl. 
de, em, por Prudente. Plural – nom. Prudentes, gen. de Prudentes, dat. á Prudentes, Ac. Prudentes, 
a, ou para Prudentes, Voc. Prudentes ou ó Prudentes, Abl. de, em, por Prudentes (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 170).

341 reis Lobato faz a declinação do adjectivo «Justo / Justa» da seguinte forma: singular – nom. o 
Justo, a Justa, gen. d’o Justo, d’a Justa, dat. ao Justo, á Justa, Ac. o, ao, para o Justo, a, para a Justa, 
Voc. Justo, ou ó Justo, Justa, ou ó Justa, Abl. d’o, no, pelo Justo, d’a, na, pela Justa. Plural – nom. os 
Justos, as Justas, gen. d’os Justos, d’as Justas, dat. aos Justos, ás Justas, Ac. os, aos, para os Justos, as, 
para as Justas, Voc. Justos, ou ó Justos, Justas, ou ó Justas, Abl. d’os, nos, pelos Justos, d’as, nas, pelas 
Justas (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 168).

342 o gramático apresenta a declinação do adjetivo «Prudente»: singular – nom. o Prudente, a 
Prudente, gen. d’o Prudente, d’a Prudente, dat. ao Prudente, á Prudente, Ac. Prudente, a, ao, ou 
para o Prudente, a, ou para a Prudente, Voc. Prudente, ou ó Prudente, Abl. d’o, no, pelo Prudente, 
d’a, na, pela Prudente. Plural – nom. os Prudentes, as Prudentes, gen. d’os Prudentes, d’as Prudentes, 
dat. aos Prudentes, ás Prudentes, Ac. os, aos, ou para os Prudentes, as, ou para as Prudentes, 
Voc. Prudentes ou ó Prudentes, Abl. d’os, nos, pelos Prudentes, nas pelas Prudentes (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 171).
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Posteriormente, o gramático apresenta a formação do número 
plural dos nomes, declarando que em português todos eles, no singular, 
«acabão ou em huma das seis letras vogaes A, E, I, O, U, Y, ou em huma 
das seis letras consoantes L, M, N, R, S, Z» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 187), defendendo, entretanto, que «qualquer nome, que acabar 
em letra diversa, se deve reputar estranho» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 187). Além disso, afirma que o plural dos nomes se forma 
por meio «da sua mesma terminação que tem no singular (…) com 
accrescentamento, ou mudança de letras» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 188).

neste contexto, expõe as regras de formação dos respetivos plurais, 
não esquecendo pontualmente de assinalar os casos em que se verifica 
variação de grafia343 na terminação dos nomes, recorrendo para tal 
à expressão «conforme alguns», assim como se denota o recurso 
ao critério diacrónico para explicar a formação do plural do nome 
«Ourivez».

(1) «os nomes, que no singular acabão em letra vogal, fórmão 
o plural acrescentando-se-lhes hum s» – «como Casa, Casas; Fonte, 
Fontes; Lei, Leis; Livro, Livros». «exceptuão-se os nomes, que, conforme 
alguns, acabão em ãa» que formam o plural «mudando o ãa em ans» – 
«como Maçãa, Maçãns; Lãa, Lãs» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 188). 
(2) os que «acabão em al, ol, ul fórmão plural, mudando a letra l em es» 
– «como Sal, saes; Caracol, Caracoes; Azul, Azues». «exceptuão-se os 
nomes, Mal, Consul, que ao l accescentão hum es» – «Males, Consules» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 188). (3) os que acabam «em el fórmão 
o plural, mudando o el em eis» – «como Bacharel, Bachareis; Amavel, 
Amaveis» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 188). (4) os que acabam «em 
il fórmão o plural, mudando o l em s» – «como Buril, Buris; Vil, Vis». 
«exceptuão-se Facil, Difficil, Docil, que fórmão o plural, mudando o 
il em eis» – «Faceis, Difficeis, Dóceis» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
188). (5) os que acabam «em ão, ou, conforme alguns, em am, fórmão 
_________________________
343 nesta época ainda não estava estabelecida a norma.
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o plural huns, mudando-se-lhes o ão em ãos»344 – «como Christão, 
Christãos; Cortezão, Cortezãos; Cidadão, Cidadãos; Grão, Grãos; Mão, 
Mãos». «outros mudando-se-lhes o ão em aes» – «como Capitão, 
Capitaes; Tabellião, Tabelliaes; Escrivão, Escrivaes; Alemão, Alemaes; 
Pão, Paes; Cão, Caes». «outros mudando-se-lhes o ão em oens» – 
«como (…) Acção, Acçoens, Tostão, Tostoens; Villão, Villoens; Melão, 
Meloens; Opinião, Opinioens» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 188-189). 
(6) os que acabam «em em, im, om, um fórmão o plural, mudando-
se-lhes o m em ns» – «como Homem, Homens; Fim, Fins; Som, Sons; 
Jejum, Jejuns» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 189). (7) os que acabam, 
«conforme alguns, em an fórmão o plural, accrescentando-se-lhes 
hum s» – «como Lan, Lans; Irman, Irmans». «o nome em on Canon 
fórma o plural, accrescentando-se-lhes hum es, porque faz Canones». 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 189). (8) os que terminam «em ar, er, 
ir, or fórmão o plural, accescentando-se-lhes hum es» – «como Pezar, 
Pezares; Mulher, Mulheres; Martyr, Martyres; Flor, Flores» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 190). (9) os que acabam «em az, ez, iz, oz, uz 
fórmão o plural, accrescentando-se-lhes hum es» – «como Paz, Pazes; 
Mez, Mezes; Aprendiz, Aprendizes; Cruz, Cruzes». «exceptuão-se dos 
nomes em ez Ourivez que no plural conserva hoje a mesma terminação 
do singular, pois antigamente se dizia Ourivezes» e «Simples, conforme 
huns, não muda a terminação do plural», «conforme outros, faz no 
plural Simplices»; dos nomes «em iz exceptua-se Caliz, que no plural 
faz Calices» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 190).

cumpre, entretanto, salientar que, na explanação das regras 
expostas anteriormente, reis Lobato utiliza a designação geral de 
nomes, nada especificando a respeito das suas subcategorias, embora 
se depreenda que elas digam respeito quer aos substantivos quer aos 
adjetivos. no entanto, quando termina a exposição das respetivas 
_________________________
344 A este propósito, Maria Filomena gonçalves adianta que embora reis Lobato não faça uma 

referência explicita aos ditongos nasais, na parte que dedica aos ditongos, da prática gráfica, 
se depreende facilmente que o gramático, no caso de [ãw], optou por <ão>, em detrimento de 
<-am>. opção, aliás, adotada, posteriormente, também por Pedro José da Fonseca e Pedro José 
de Figueiredo (cf. gonÇALVes, 2003: 98).
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regras, realça que «tambem os Adjectivos de duas formas» estão 
sujeitos às «sobreditas regras» – «como Nenhum, Nenhuma, que da 
primeira terminação Nenhum fórma mudando o m em ns», seguindo 
a «regra dos nomes acabados em um, a primeira terminação do plural 
Nenhuns» e da «segunda terminação Nenhuma fórma, accrescendando 
hum s» seguindo a regra «dos nomes acabados em letra vogal, a 
segunda terminação do plural Nenhumas» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 190 n a).

em relação à categoria gramatical género, reis Lobato aborda-a 
no seio dos «nomes substantivos», uma vez que considera, de um 
ponto de vista morfológico e sintático colocacional ou combinatório, 
que os «nomes adjectivos não tem genero algum», mas sim ou «duas 
fórmas, ou terminações», das quais se chama à primeira «masculina, 
por se ajuntar aos substantivos masculinos» e à segunda «feminina, 
por se ajuntar aos substantivos femininos» ou «huma só fórma ou 
terminação», chamando-se a esta «masculina (…) e feminina, por se 
ajuntar tanto aos substantivos masculinos, como aos femininos»345 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 191 n a). Assim, sob um prisma 
extra oracional (semântico), entende que o «genero he a differença, 
com que os nomes [substantivos] se distinguem huns dos outros, 
conforme o sexo que significão», (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
191), atribuindo-se a designação de «masculino (…) aos nomes, que 
significão cousa macha (…) e feminino (…) aos nomes, que significam 
cousa femea», chamando a atenção, numa perspetiva formal, para 
o facto de «impropriamente» se atribuir os «mesmos géneros» «aos 
nomes, que significão cousa, que nem he macha, nem fêmea» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 191 n a). deste modo, afirma que o género 
dos nomes substantivos se conhece «ou pela significação, ou pela 
_________________________
345 também celso cunha e Lindley cintra consideram que o adjetivo não tem género, assumindo 

o mesmo género do substantivo e adiantam que, do ponto de vista morfológico, «o único traço 
que (…) singulariza o adjectivo como uma parte do discurso diversa das demais é o de poder, na 
maioria das vezes, apresentar duas terminações de género, sem que, com isso, seja uma palavra 
de género determinado e sem que o conceito por ele designado corresponda a um género real» 
(cunHA e cIntrA, 1992: 253).
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terminação» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 191), tendo em conta um 
determinado número de regras.

no domínio das regras para se conhecer o «genero dos nomes 
(…) pela significação», o gramático setecentista reconhece que são 
do género masculino os nomes «que significão cousa macha» ou 
«proprios de homem» ou ainda «que signifiquem cousa, que convenha 
a homem» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 192), englobando também 
nesta categoria os nomes de «ventos», de «mares» e de «rios». Por 
seu turno, são do género feminino os nomes «que significão cousa 
femea» ou «proprios de mulher» ou ainda «que signifiquem cousa que 
convenha a mulher» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 192). Há, porém, 
nomes cuja única «fórma (…) ou terminação significa igualmente 
macho e femea», apelidando estes nomes de «commum de dous», 
salientando que «de sorte», «quando significa macho (…) he do 
genero masculino» e «quando significa femea» é do feminino, por 
isso, pede «artigo masculino (…) [ou] feminino para lhe distinguir o 
genero»346 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 193). Para terminar, expõe, 
ainda, o caso do substantivo «epiceno ou «Promiscuo» que entende 
ser, numa perspetiva formal, «aquelle nome (…) que debaixo de huma 
terminação, e hum só artigo, (…) seja masculino [347], ou feminino 
[348], significa igualmente macho e femea». estes nomes podem ser 
masculinos ou femininos e «se quizermos para [a] distinção dos sexos 
declarar sómente o masculino, havemos de dizer: o crocodilo macho 
(…) se o feminino (…): o crocodilo femea» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 193-194). desta forma, e tendo em conta a opinião de Pessoa 
santos, verifica-se que reis Lobato já intuía que a distinção gramatical 
entre o género masculino e feminino nada tinha a ver com o sexo, 
visto que esta categoria é de natureza morfológica349 (cf. sAntos, 
2005: 273). 
_________________________
346 eis alguns dos nomes apontados pelo autor: «Artifice, Guarda, Vigia, Martyr, Taful» (Lobato in 

AssunÇÃo, 2000: 193).
347 é o caso de «Javali, Corvo, Lagarto, Rouxinol, Golfinho» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 194).
348 Por exemplo, «Onça, Serpente, Aguia, Corvina» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 194).
349 A este respeito Alina Villalva afirma que «Quando associado a um nome animado, o masculino
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no que diz respeito às «regras para se conhecer o genero dos 
nomes substantivos pela terminação» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 194), reis Lobato apresenta as respetivas regras. (1) os «nomes 
acabados em a são do genero feminino» – «como Gloria, Casa, Roma». 
«exceptuão-se Dia, Cometa, Planeta, Mappa (…), Emblema, Systema, 
Cisma, Poema, Estratagema, Clima, Alvará, Tafetá, e outros, que são 
do genero masculino» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 194). (2) os 
que acabam em «e [– como Arte, Neve, Sede, Saude], i ou y [– como 
Lei, Grey350] são do genero feminino», assim como os que «acabão em 
ade» – «como Bondade, Saudade, Caridade»351 (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 195). (3) os que acabam em «o, e u são do genero masculino» 
– «como Livro, Somno, Choupo, Nó, Rocló, Breu, Camafeu, Bambú». 
«exceptuão-se Náo, Enxó, Mó, Ilhó» que são femininos (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 195). (4) os que acabam «em l são do genero 
masculino» – «como Sal, Painel, Gomil, Gyrasol, Paul». excetua-se 
_________________________
 refere geralmente uma entidade de sexo masculino (…) e o feminino refere uma entidade de 

sexo feminino». no entanto, excluem-se os «nomes epicenos e os sobrecomuns (…) [o caso de 
cônjuge, corvo, testemunha, águia], que dispõem de um único valor de género qualquer que seja o 
sexo da entidade que referem». Há, ainda, «alguns nomes animados, classificados como comuns 
de dois, cuja forma morfológica é ambígua, podendo porém essa ambiguidade ser resolvida pelo 
contexto sintáctico», por exemplo, «(um) jornalista»; «(uma) jornalista». também o «valor de 
género associado aos nomes inanimados não tem um conteúdo referencial definido», por exemplo, 
mapa – planta; copo – taça; pêro – pêra». Além disso, «nem todos os adjectivos e nomes admitem 
contraste de género», sendo «invariáveis», por exemplo, «leve; ruim; casa; pessoa», ou, no caso 
de «esses contrastes se manifestarem, a sua realização não é homogénea», por exemplo, aluno 
/ aluna; juiz / juíza; barão / baronesa; europeu / europeia; águia-macho / águia-fêmea; homem / 
mulher. Assim, a «não-obrigatoriedade de existência de contrastes de género e o facto de a sua 
realização estar a cargo quer de processos estritamente lexicais, pelo contraste de índices temáticos 
(cf. aluno / aluna; professor / professora) ou pelo contraste de diferentes palavras (cf. homem / 
mulher; carneiro / ovelha), quer de diversos processos morfológicos, como a derivação (cf. barão 
/ baronesa; judeu / judia) (…) e a composição (cf. águia-macho / águia-fêmea), são propriedades 
que distinguem claramente o género», justificando, no entanto, «a sua análise como uma categoria 
não flexional (…), contrariamente ao que a tradição gramatical portuguesa tem consagrado (…). 
os tradicionalmente chamados ‘morfemas de género’ dos adjectivos e nomes do português não 
têm qualquer relação com o género (nem com a flexão), mas sim com a classe temática a que cada 
palavra pertence» (MAteus et aliae, 2003: 929-931).

350 «exceptua-se Combói, que he do genero masculino» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 195).
351 excetuando-se «Bosque, Valle, Tapete, Timbre, e outros muitos, que são do genero masculino» 

(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 195).
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«cal» que é feminino. (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 195). (5) os que 
acabam «em ão, ou am são do genero feminino» – «como Opnião, Mão, 
Lezão»352, assim como os que acabam «em ção» – «como Perfeição, 
Composição, Exaggeração, Recreação»353. (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
195). (6) os que terminam em «em» ou «agem» ou «ugem» «são do 
genero feminino» – «como Ordem, Desordem[;] (…) Imagem, Ferragem, 
Margem[;] (…) Ferrugem, Pennugem». «exceptuão-se Trem, Bem, 
Parabem, Armazem, Assem, Vintem, que são do genero masculino» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 196). (7) os que acabam em «im, om, 
um são do genero masculino» – «como Fim, Som, Jejum» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 196). (8) os que terminam em «ar, er, ir, or, ur são 
do genero masculino» – «como Pezar, Talher, Nadir, Calor, Catur». 
excetuam-se dos nomes em er «colher, Mulher» e dos nomes em or 
«Côr, Dor Flor» que «são do genero feminino» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 196). (9) os que acabam em «s são do genero masculino» – «como 
Alferes, Erpes, Editos» do «número plural». «exceptuão-se os nomes do 
plural acabados em as» – «como Alviçaras, Andas, que são do genero 
feminino» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 196). (10) os que acabam 
em «az, ez, iz, oz, uz são do genero masculino» – «como Antraz, Arnez, 
Verniz, Capuz». «exceptuão-se Atanaz, Paz; Rez, Féz, Torquez, Vez; 
Matriz, Raiz, Sobrepelliz; Antroz, Foz, Noz, Voz; Luz, Cruz, que são do 
genero feminino» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 197).

1.3. João Joaquim casimiro

em congruência com contador de Argote e reis Lobato, João 
Joaquim casimiro entende que o nome é uma palavra «declinável», 
caracterizando-o numa perspetiva formal. Assim, o nome «He huma 

_________________________
352 «exceptuão-se Pão, Melão, Feijão, Colxão, Trovão, Ferrão» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 195) 

que são do género masculino.
353 excetuam-se «Cabeção e Torção, que são do genero masculino» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 

195-196).
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voz, cujos casos, e declinaçaõ se conhecem por meio do artigo, e 
prepoziçaõ.» (cAsIMIro, 1792: 2). na senda de reis Lobato, esta 
classe de palavras é subdividida em nome substantivo e nome adjetivo, 
elegendo o critério semântico para os definir. o nome substantivo 
«he aquelle, que significa completamente huma cousa, ou pessoa» e 
o nome adjetivo «he aquelle, que significa a qualidade das cousas» 
(cAsIMIro, 1792: 2).

no que concerne ao nome substantivo, adota uma divisão 
tripartida, distinguindo, em termos semânticos, o substantivo 
«Proprio» que caracteriza como sendo aquele «que compete a uma só 
cousa, ou pessoa» – «como Lisboa, roma», o substantivo «Appellativo» 
que «he o que compete a muitas cousas ou pessoas» – «como Arvore, 
Homem» e o substantivo «collectivo» que «he o que significa 
multidaõ» – «como exercito, regimento» (cAsIMIro, 1792: 2). A 
propósito do nome substantivo «collectivo», cumpre salientar que o 
gramático em questão se afasta de autores como reis Lobato, já que 
este faz depender o nome substantivo «colletivo» da classe dos nomes 
substantivos «Appellativos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 152 n a). 
Para terminar a enumeração das subclasses do nome substantivo, em 
nota de rodapé, fala ainda de nomes substantivos «Augmentativos» e 
«diminutivos», mas não tece qualquer comentário a respeito deles (cf. 
cAsIMIro, 1792: 2 n (a)).

Por seu turno, o nome adjetivo é de «huma» ou de «duas 
terminaçoens», fracionando-o em cinco subclasses que são definidas 
com o recurso a um único critério linguístico – o semântico ou lógico 
objetivo. nesta sequência considera que (1) o adjetivo «gentilico he 
o que mostra a naçaõ de qualquer, como castelhano, Portuguez», (2) 
o adjetivo «Patrio he o que mostra a patria, como Lisbonense», (3) o 
adjetivo «Positivo he o que significa a cousa, como Bom, Máo», (4) o 
adjetivo «comparativo he o que augmenta, ou diminui a significaçaõ 
do positivo, como Melhor, Peior» e (5) o adjetivo «superlativo he o 
que poem a significaçaõ do positivo no mais alto, ou no mais baixo 
lugar, como optimo, Pessimo» (cAsIMIro, 1792: 3). todavia, 
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quando se debruça sobre as formações dos «comparativos» e dos 
«superlativos», as quais se fazem a partir do respetivo «Positivo», é 
muito parco e confuso na explanação das respetivas regras. com efeito, 
«os comparativos» formam-se a partir dos seus positivos «ajuntando-
se-lhe a palavra Mais». no entanto, esta regra aplica-se apenas aos casos 
em que os «positivos» têm «comparativos naturaes» – «como de Bom 
forma o comparativo Mais Bom, ou Melhor (…). [de] Máo forma o 
comparativo Mais máo, ou Peior» (cAsIMIro, 1792: 3), admitindo, 
sem qualquer explicação, a covariância de, por exemplo, «Mais Bom» 
ou «Melhor»354. o mesmo acontece em relação aos «superlativos, já que 
também estes se formam a partir dos seus «positivos» «ajuntando-se-
lhe a palavra Muito» (cAsIMIro, 1792: 3). esta regra aplica-se, tal 
como nos «comparativos», aos casos em que os «positivos» possuem 
«superlativos naturaes» – como do positivo «Bom» se forma «o 
superlativo Muito bom, ou Optimo (…) [, e do positivo] Máo [se] forma 
(…) o superlativo Muito máo ou Pessimo» (cAsIMIro, 1792: 3-4). 
relativamente aos «superlativos», acrescenta, ainda, que «geralmente 
se formaõ (…), mudando a ultima letra em issimo, ou issima» – «como 
Justo, Justissimo, Justissima» (cAsIMIro, 1792: 4).

eis a sistematização do nome proposta por casimiro:

_________________________
354 A este respeito, lembremos que reis Lobato considerava irregulares os únicos quatro comparativos 

da língua portuguesa que se não formavam dos seus positivos melhor, pior, maior e menor que 
correspondiam aos positivos bom, mau, grande e pequeno (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 173). 
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As ideias linguísticas portuguesas no século XVIII  
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João Joaquim Casimiro trata da declinabilidade dos nomes substantivos 

conjuntamente com a dos pronomes, alertando para o facto de não tratar as declinações 

dos adjetivos, na medida em que «se explicará, que unidos aos substantivos seguem as 

mesmas declinaçoens» (CASIMIRO, 1792: 5). Desta forma, aduz que «Todos os nomes 

(…) se declinaõ, ou com artigo [masculino e feminino] e prepoziçoens, ou só com 

prepoziçoens por casos, e numeros» (CASIMIRO, 1792: 5), admitindo, neste contexto, os 

seis casos latinos – «Nominativo, Genitivo, Dativo, Accusativo, Vocativo e Ablativo» 

(CASIMIRO, 1792: 5) e os números singular e plural355. 

                                                 
355 Casimiro apresenta (1) a declinação «com artigo masculino, e prepoziçoens»; (2) a declinação «com artigo 
feminino, e prepoziçoens»; e (3) a declinação «sem artigo, e só com prepoziçoens para nomes masculinos, e 
femininos». Assim, (1) singular – Nom. o livro, Gen. d’o livro, Dat. ao livro, Ac. o, ou para o (…) livro, Voc. ó 
livro, Abl. d’o, no, ou pelo livro. Plural – Nom. os livros, Gen. d’os livros, Dat. aos livros, Ac. os, ou para os 
livros, Voc. ó livros, Abl. d’os, nos, ou pelos livros (cf. CASIMIRO, 1792: 5). (2) Singular – Nom. a virtude, 
Gen. d’a …, Dat. á …, Ac. a, ou para a .. , Voc. ó …, Abl. d’a, na ou pela … . Plural – Nom. as virtudes, Gen. 
d’as …, Dat. ás …, Ac. …. Ou para …, Voc. ó …, Abl. d’as, nas, ou pelas … . (CASIMIRO, 1792: 6). (3) 
singular – Nom. Principe, Gen. de …, Dat. a …; Ac. …., ou para…, Voc. ó …, Abla. de, em, ou por … . Plural 
– Nom. Principes, Gen. de …, Dat. a …, Ac. as, ou para as …, Voc. ó …, Abla. de, em, ou por … (CASIMIRO, 
1792: 6). Ainda a propósito da declinação dos nomes, o gramático remete para a parte III, «Da Prosódia», 
capítulo III «Das figuras da Dicçaõ», a explicação dos casos em que há contração de preposição com artigo. 
Neste contexto, defende que «Synalefa he huma figura, pela qual se supprime a ultima vogal d’huma dicçaõ 
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Patrio 
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Comparativo 

Superlativo 
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Diminuto 

João Joaquim casimiro trata da declinabilidade dos nomes 
substantivos conjuntamente com a dos pronomes, alertando para o 
facto de não tratar as declinações dos adjetivos, na medida em que «se 
explicará, que unidos aos substantivos seguem as mesmas declinaçoens» 
(cAsIMIro, 1792: 5). desta forma, aduz que «todos os nomes (…) 
se declinaõ, ou com artigo [masculino e feminino] e prepoziçoens, 
ou só com prepoziçoens por casos, e numeros» (cAsIMIro, 1792: 
5), admitindo, neste contexto, os seis casos latinos – «nominativo, 
genitivo, dativo, Accusativo, Vocativo e Ablativo» (cAsIMIro, 1792: 
5) e os números singular e plural355.
_________________________
355 casimiro apresenta (1) a declinação «com artigo masculino, e prepoziçoens»; (2) a declinação 

«com artigo feminino, e prepoziçoens»; e (3) a declinação «sem artigo, e só com prepoziçoens 
para nomes masculinos, e femininos». Assim, (1) singular – nom. o livro, gen. d’o livro, dat. ao 
livro, Ac. o, ou para o (…) livro, Voc. ó livro, Abl. d’o, no, ou pelo livro. Plural – nom. os livros, 
gen. d’os livros, dat. aos livros, Ac. os, ou para os livros, Voc. ó livros, Abl. d’os, nos, ou pelos 
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_________________________
 livros (cf. cAsIMIro, 1792: 5). (2) singular – nom. a virtude, gen. d’a …, dat. á …, Ac. a, ou 

para a .. , Voc. ó …, Abl. d’a, na ou pela … . Plural – nom. as virtudes, gen. d’as …, dat. ás …, Ac. 
…. ou para …, Voc. ó …, Abl. d’as, nas, ou pelas … . (cAsIMIro, 1792: 6). (3) singular – nom. 
Principe, gen. de …, dat. a …; Ac. …., ou para…, Voc. ó …, Abla. de, em, ou por … . Plural – 
nom. Principes, gen. de …, dat. a …, Ac. as, ou para as …, Voc. ó …, Abla. de, em, ou por … 
(cAsIMIro, 1792: 6). Ainda a propósito da declinação dos nomes, o gramático remete para a 
parte III, «Da Prosódia», capítulo III «Das figuras da Dicçaõ», a explicação dos casos em que há 
contração de preposição com artigo. neste contexto, defende que «synalefa he huma figura, pela 
qual se supprime a ultima vogal d’huma dicçaõ com outra vogal da dicçaõ seguinte, usando o signal 
(‘), a que se chama Apostrofe claro, ou occulto», como «Deste em lugar de De-este» (cAsIMIro, 
1792: 74).

356 Apesar disso, nota-se que reis Lobato é mais criterioso na explicação das respetivas regras.
357 recorde-se que reis Lobato considerava seis vogais, pelo contrário, casimiro contempla apenas 

cinco, mas não exemplifica quais são essas vogais.

cumpre, entretanto, salientar que apesar de João casimiro não 
contemplar na definição genérica de nome as categorias gramaticais 
de número e de género, elas não são esquecidas pelo autor. Assim, 
relativamente à primeira admite, semanticamente, que o singular diz 
respeito a «huma só cousa, ou pessoa» e o plural diz respeito a «duas, 
ou mais» (cAsIMIro, 1792: 5), passando, posteriormente, a expor 
as regras de formação do plural dos nomes. deste modo, seguindo de 
perto reis Lobato356, defende que «todos os nomes Portuguezes acabaõ 
ou em huma das cinco vogaes[357], ou em huma das seis consoantes L, 
M, N, R, S, Z» (cAsIMIro, 1792: 10) e que a formação do plural se 
processa pela «mudança, ou accrescentamento de letras» (cAsIMIro, 
1792: 10), recorrendo, ainda, ao critério etimológico para dar conta 
dos nomes que têm origem no castelhano.

neste contexto, (1) os «nomes, que acabarem em letra vogal, 
formaõ o Pl. accrescentando-se-lhes hum s» – «como Fonte, Fontes; 
Livro, Livros» (cAsIMIro, 1792: 10). (2) os que «acabarem em al, ol, 
ul, formão o Pl. mudando o l em es» – «como Canal, Canaes, Caracol, 
Caracoes». excetuam-se «Mal, Consul, que se lhe accrescenta hum es, 
Males; Consules» (cAsIMIro, 1792: 11). (3) os que terminam «em el 
formaõ mudando o el em eis» – «como Bacharel, Bachareis» e os que 
terminam em «il mudando o l em s» – «como Buril, Buris». excetuam-se 
«Facil, Difficil, Docil, que formaõ Faceis difficeis, Doceis» (cAsIMIro, 
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1792: 11). (4) os que finalizam «em aõ, (que outros querem sejaõ em 
am [358]) tem variedade; porém só de três formas he que formaõ Pl.:» 
(a) «accrescentando-lhes hum s,» – «como Cidadaõ, Cidadaõs», (b) 
«mudando o o em ens» - «como Capitaõ, Capitaens» e (c) «mudando 
o aõ em oens» – «como Acçaõ, Acçoens»359 (cAsIMIro, 1792: 11-12). 
(5) os que acabam «em em, em im, om, um, formaõ mudando o m em 
ns» – «como Homem, Homens; Som, Sons» (cAsIMIro, 1792: 12). (6) 
os que terminam «em an formaõ accrescentando-se-lhes hum s» – 
«como Lan, Lans». excetua-se o nome «Canon, que forma Canones» 
(cAsIMIro, 1792: 12), os que acabam «em ar, er, ir, or, formaõ o 
Pl. accrescentando-se-lhes hum es» – «como Mulher, Mulheres; Flor, 
Flores» (cAsIMIro, 1792: 12). (7) os nomes que finalizam «em az, 
ez, iz, oz, uz formaõ o Pl. accrescentando-se-lhes tambem es» – «como 
Mez, Mezes; Cruz, Cruzes» (cAsIMIro, 1792: 12). o autor apresenta 
como exceções a esta última regra os nomes «ourivez (…) e simplez», 
limitando-se a dizer que estes «naõ formaõ», mas não apresenta mais 
nenhuma justificação, além deste comentário – «He melhor opiniaõ». 
Por outro lado, afirma que «caliz» forma o plural em «calices», mas, 
tal como no exemplo anterior, nada mais esclarece a este respeito (cf. 
cAsIMIro, 1792: 12).

Para o tratamento do género dos nomes recorre a um critério 
semântico, ao qual parece estar apenso um critério sintático-
colocacional ou combinatório, sobretudo, quando trata da identificação 
do género da maior parte dos nomes. deste modo, considera que o 
género «he a differença, com que os nomes se distinguem» e, apesar 
de admitir que «o genero dos substantivos» se identifica «ou pela 
significaçaõ, ou pela terminaçaõ», afirma que «nós o conheceremos 
_________________________
358 Já reis Lobato chamava a atenção para tal situação (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 188).
359 é curioso notar que José Joaquim casimiro considera que os nomes portugueses que terminam 

«em aõ tem certa origem castelhana». Vale a pena apontar as próprias palavras do autor a respeito 
deste assunto: os nomes «que em castelhano acabarem em ano no s. e no Pl. em anos, nós os 
formaremos no Pl. accrescentando-lhes o s, como Cidadanos; nós diremos Cidadaõs: os que no 
castelhano acabarem em an, nós os formaremos no Pl. mudando o o em ens, como Capitan, nós 
diremos Capitaens: os que acabarem em on, nós lhe formaremos o Pl. mudando o aõ em oens, 
como Acçion, nós diremos Acçoens» (cAsIMIro, 1792: 11). 
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pela significaçaõ» (cAsIMIro, 1792: 13) passando, de imediato, à 
exposição das respetivas regras de identificação do género, indo ao 
encontro das considerações já expostas anteriormente por reis Lobato.

João Joaquim casimiro aduz que «todos os nomes, que significarem 
macho» e que «lhes pudermos unir o artigo o» são do género masculino 
– «como Mondego, Pedro, Rei, Capitaõ» (cAsIMIro, 1792: 13) e 
são do género feminino «todos aquelles, que lhes pudermos unir o 
artigo a» – «como Rainha, Cidade, Arvore». existem, ainda, os nomes 
«commum[s] de dous» que, tendo apenas «huma só terminaçaõ», 
podem variar em género, sendo masculinos quando se lhes agrega 
«o artigo o» e femininos «quando se lhes ajunta o artigo a» – «como 
Martyr; pois dizemos o Martyr, a Martyr» (cAsIMIro, 1792: 13-14) e 
os nomes «epicenos» que debaixo de «huma só terminaçaõ» e «hum só 
artigo ou masculino, ou feminino significa macho, e femea» – «como 
Serpente, Corvo», acrescentando que «para mostrarmos se he femea, 
ou macho» temos de afirmar «A Serpente macha, ou a Serpente femea: 
O Corvo macho, ou o Corvo femea» (cAsIMIro, 1792: 14).

1.4. Pedro José da Fonseca

utilizando um critério semântico como critério único na definição 
de nome, Pedro José da Fonseca entende que esta classe de palavras «he 
huma voz, ou dicção, que se apropria a cada pessoa, ou cousa para a 
dar a conhecer, e differençar de outra» (FonsecA, 1799: 3), fazendo 
a compartimentação em nome «substantivo, e Adjectivo».

na esteira da Gramática de la Lengua Castellana da real Academia 
espanhola, publicada em 1771360, Pedro da Fonseca define nome 
_________________________
360 na «IntroducÇÃo» à Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, saída dos prelos em 1822, 

Jerónimo soares Barbosa afirma que «o auctor dos Rudimentos da Grammatica Portugueza, 
impressos em Lisboa em 1799, tom[ou] por guia quasi em tudo a Grammatica da Lingua Castelhana 
composta pela Real Academia Hespanhola, a qual entre as Linguas vulgares tem merecido hum 
distincto louvor» (BArBosA, 1822: XII). Assim, segundo Jerónimo soares Barbosa, Pedro José da 
Fonseca corrigiu muitos dos erros que se encontravam nas gramáticas de Fernão de oliveira, João 
de Barros, Amaro de roboredo, Bento Pereira, contador de Argote e reis Lobato (cf. BArBosA, 
1822: XI).
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substantivo, por via de um critério semântico, como aquele «que 
significa alguma substancia corporea, ou espiritual» (FonsecA, 
1799: 3). como se depreende, Pedro da Fonseca é o primeiro autor 
do corpus a ter em conta a noção de nome abstrato na própria 
caracterização de nome, muito embora não utilize tal designação. 
com efeito, posteriormente, explica que são «substancias corporeas» 
«as qualidades dos individuos [que] se conhecem pelos sentidos», por 
exemplo, «homem, arvore, casa», por isso, representam as «verdadeiras 
substancias» (FonsecA, 1799: 3-4). Por seu turno, as «substâncias 
espirituais» são as que não se conhecem pelos órgãos sensoriais, mas 
são identificadas «pelo entendimento», como «sabedoria, virtude, 
consciencia, &c.», pelo que também «se denominão substantivos» 
(FonsecA, 1799: 3-4). Além disso, sob um prisma sintático funcional, 
o nome substantivo é, ainda, entendido como aquele «que por si só 
póde subsistir na oração sem dependencia de outra palavra, que o 
qualifique»361 (FonsecA, 1799: 3). esta definição é, de resto, muito 
_________________________
361 ora, esta ideia foi criticada pelos solitários de Port-royal, já que estes manifestamente consideravam 

ser muito mais importante a própria “significação” dos nomes substantivos do que “a maneira de 
significar” desses mesmos substantivos. com efeito, «les substances subsistent par elles-mêmes, 
au lieu que les accidents ne sont que par les substances. c’est ce qui a fait la principale différence 
entre les mots qui signifient les objets des pensées : car ceux qui signifient les substances ont été 
appelles noms substantifs; & ceux qui signifient les accidents, en marquant le sujet auquel ces 
accidents conviennent, noms adjectifs. (…) on appelé noms substantifs tous ceux qui subsistent 
par eux-mêmes dans le discours, sans avoir besoin d’un autre nom, encore même qu’ils signifient 
des accidents. et au contraire on appelé adjectifs ceux mêmes qui signifient des substances, lorsque 
par leur maniere de signifier ils doivent être joints à d’autre noms dans le discours» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 59-60). Porém, esclareciam que «ce qui fait qu’un nom ne peut subsister 
par soi-même, est quand outre sa signification distincte, il en a encore une confuse, qu’on peut 
appeler connotation d’une chose à laquelle convient ce qui est marque par le signification distincte» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 60). deste modo, a «conotação faz com que uma palavra seja ora 
um substantivo, ora um adjectivo (FÁVero, 1996: 118), por exemplo, «la signification distincte 
de rouge, est la rougeur; mais il la signifie en marquant confusément le sujet de cette rougeur, d’où 
vient qu’il ne subsiste point seul dans le discours, parce qu’on y doit exprimer ou sous-entendre 
le mot qui signifie ce sujet. comme donc cette connotation fait l’adjectif, lorsqu’on l’ôte des mots 
qui signifient les accidents, on en fait des substantifs, comme de coloré, couleur; de rouge, rougeur; 
(…). et au contraire, lorsqu’on ajoute aux mots qui signifient les substances, cette connotation ou 
signification confuse d’une chose à laquelle ces substances se rapportent, on en fait des adjectifs ; 
comme d’homme, humain; genre humain, vertu humaine (…). [s]i l’on dépouille ces adjectifs formes 
des noms de substances, de leur connotation, on en fait de nouveaux substantifs qu’on appelle 
abstraits, ou séparés. Ainsi d’homme ayan fait humain, d’humain on fait humanité» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 60-61).
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semelhante à caracterização exposta na gramática castelhana. de facto, 
aqui pode ler-se que o «noMBre sustAntIVo es el que significa 
alguna sustancia corpórea, ó incorpórea, como: hombre, (…) virtud. 
subsiste por si mismo en la oracion, sin necesidad de que se le junte 
outra palabra que le califique» (grAe, 1771: 3-4).

Posteriormente, Pedro da Fonseca subdivide o substantivo em 
«commum» ou «appellativo» e «proprio», sendo que, semanticamente, 
o primeiro é «huma denominação, que convém a muitas pessoas, ou a 
muitas coisas» e o segundo «exprime huma idéa singular, e que convém 
unicamente a huma só pessoa, ou cousa»362 (FonsecA, 1799: 4-5).

Por outro lado, o nome adjetivo, de um ponto de vista 
sintático colocacional, é o «que se ajunta ao substantivo» para lhe, 
semanticamente, «denotar a sua qualidade», reiterando, numa 
perspetiva etimológica e sintática, que a «palavra adjectivo vem do 
latim adjectus, accrescentado[363]; porque realmente o Adjectivo se 
accrescenta sempre ao substantivo expresso, ou subentendido»364 
(FonsecA, 1799: 5).
_________________________
362 Pedro José da Fonseca adianta os seguintes exemplos: «Reino he substantivo commmum, ou 

appellativo, por ser um nome, que indistinctamente pertence a todos os reinos; porém Portugal 
he substantivo proprio em razão de só convir ao reino assim chamado» (FonsecA, 1799: 5).

363 é precisamente esta expressão que é utilizada por Mário Vilela, na sua Gramática da Língua 
Portuguesa, no início da caracterização geral do adjetivo: «o adjectivo (noMen AdJectIVuM: 
‘nome acrescentado’) ou noMen QuALItAtIs, é, depois do substantivo e do verbo, a classe mais 
representada na língua» (VILeLA, 1999: 228-229).

364 o autor exemplifica da seguinte forma: «o homem avaro da fazenda, he pródigo da bondura. (…) 
gente ambiciosa nem sonhar que outrem val, póde soffrer. (…) [A]mbos os Adjectivos, que nos 
precedentes exemplos tem seus substantivos expressos, se achão com elles subentendidos nos 
seguintes versos:

   Ajunta o precioso ouro que adoras,
   Avaro cobiçoso, taes riquezas,
   Que havidas temes, que perdidas choras.
   Procura honras, estados, e altezas,
   Ambicioso vão, farta esse peito, 
 Que em fim comtigo acabão essas grandezas» (FonsecA, 1799: 5-6). Importa salientar que os 

exemplos apresentados pelo autor no tratamento dos diversos assuntos da sua gramática são 
retirados dos autores clássicos, pois considera que os «bons escritores Portuguezes, que ou pela 
sua ancianidade, ou por consenso commum fazem autoridade na lingua, a qual se nos transmittio 
por elles já formada, e enriquecida com preciosos dotes, gravando-lhe juntamente o indelevel 
caracter, que tanto a singulariza. esta autoridade, que só o tempo, e a constancia unanime da 
pública opinião podem fixar, serve para dar aos ditos exemplos força e apreço» (FonsecA, 1799: 
XII-XIII).
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À semelhança de contador de Argote, Pedro José da Fonseca 
dá conta da possibilidade de o adjetivo se empregar «em lugar do 
substantivo, ou no mesmo sentido deste» cuja denominação foi 
estabelecida pelo uso como «adjectivo substantivado»365 (FonsecA, 
1799: 6), sendo de salientar, entretanto, que a explicação expendida 
por Fonseca a este respeito é mais simples e esclarecedora do que a 
explanada por d. Jerónimo. Assim, partindo do exemplo «Com o alheio 
nunca se fez cousa boa» (FonsecA, 1799: 6), o autor defende que são 
tão usuais os casos em que se usam os adjetivos substantivados, que 
muitos deles são encarados pelo uso como verdadeiros substantivos, 
considerando, entre outros, «o frio, o sereno, o deserto o povoado» 
(FonsecA, 1799: 6-7). no entanto, tal como contador de Argote e a 
gramática castelhana da real Academia espanhola, nada adianta em 
relação ao artigo que acompanha os adjetivos substantivados em causa.

Para terminar o assunto do nome adjetivo e em guisa de conclusão, 
o gramático recorre a vários exemplos dos «bons Poetas» a fim de 
consolidar a caracterização desta subclasse de palavras, confrontando-a 
com o nome substantivo, embora não se refira a este último. nesta 
sequência, defende que «qualquer palavra, com que se qualifica o 
substantivo, e que fixando-lhe o significado, lhe extende, ou restringe 
o valor, e não offerece ao espirito mais que hum mesmo objecto» 
(FonsecA, 1799: 7) é um adjetivo. compare-se os seguintes exemplos 
«hum Philosopho rei» e «hum Rei Philosopho». se no primeiro caso «o 
termo Rei (…) toma a natureza de adjectivo», no segundo «a palavra 
Philosopho fica (…) sendo o adjectivo» (FonsecA, 1799: 7), o mesmo 
acontece no exemplo seguinte: «Se vós não venceis os vícios, em quanto 
são pygmeos, como os vencereis depois que forem gigantes?» (Lima apud 
FonsecA, 1799: 8) em que as palavras «pygmeos» e «gigantes» são, 
_________________________
365 na gramática castelhana da real Academia espanhola pode ler-se o seguinte: «noMBre 

AdJetIVo es el que se junta al sustantivo para denotar su calidad, como: bueno, malo, blanco, 
negro. el adjetivo no puede estar en la oracion sin sustantivo expreso, ó suplido. está expreso 
quando decimos: hombre bueno; y suprido quando décimos: el bueno ama la virtud: ó el azul de 
este paño es muy subido; porque se suplen los sustantivos hombre, y color. en estes casos se dice 
que los adjectivos están sustantivados, ó que se usan como sustantivos» (grAe, 1771: 3-4).
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_________________________
366 tendo em conta os seguintes exemplos: «uma preta velha vendia laranjas» e «uma velha preta 

vendia laranjas», os autores defendem que a relação entre substantivo e adjetivo é muito estreita, 
sendo de notar que muitas vezes uma única forma serve as duas classes, e, quando isso acontece, 
a distinção apenas pode ser feita na frase. neste contexto, no primeiro caso «preta» é substantivo, 
porque é a palavra núcleo, caracterizada pelo adjetivo «velha», pela mesma razão no segundo 
exemplo «velha» é substantivo e «preta» adjetivo (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 248).

367 este aspeto é, aliás, bastante comum no autor. com efeito, não raras vezes, Pedro José da Fonseca 
regista os usos linguísticos da sua época, apontando os usos de estádios anteriores do português, 
apoiando-se sempre nos «bons Autores».

neste exemplo, adjetivos. daqui se depreende que Fonseca, e de certa 
forma também contador de Argote, considerava que a distinção entre 
o nome substantivo e nome adjetivo obedecia, sobretudo, a um critério 
de cariz sintático funcional, sendo precisamente este mesmo ponto 
de vista apontado por celso cunha e Lindley cintra como critério 
basilar na distinção do substantivo e do adjetivo entre os «nomes» 
portugueses366 (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 248).

Ainda a propósito dos nomes adjetivos, Fonseca admite, 
à semelhança de Argote, Lobato e casimiro, numa perspetiva 
morfológica, os que têm duas terminações e os que têm apenas uma 
para servir os nomes substantivos no masculino e no feminino. no 
entanto, a grande novidade prende-se com o facto de Pedro José da 
Fonseca ser o primeiro gramático deste mesmo corpus a apartar-se das 
influências da gramática latina, já que não submete, por exemplo, a 
declinação latina às regras da língua portuguesa e neste aspeto afasta-
se por completo dos seus antecessores. Por outro lado, é também o 
primeiro autor a apresentar uma exposição das regras de formação do 
feminino a partir da terminação masculina dos nomes adjetivos, que 
se caracteriza pela brevidade e simplicidade, sendo também pioneiro, 
entre os gramáticos estudados, no que concerne à exposição histórica 
das mudanças sofridas por alguns «vocábulos» ao longo dos tempos367.

no que diz respeito aos adjetivos biformes, apresenta as regras de 
formação do feminino, afirmando que estes adjetivos «commummente» 
têm duas terminações: uma em «o para o substantivo masculino» – que 
apelida de «primeira terminação» e outra em «a para o feminino» – que 
designa como «segunda terminação» «como: homem virtuoso, mulher 
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virtuosa» (FonsecA, 1799: 8). entretanto, reitera que os adjetivos 
que terminam no masculino em «ez, ol, or, u, e um» fazem o respetivo 
feminino também em «a», a «qual se lhes acrescenta», «como: Portuguez, 
Portugueza; Hespanhol, Hespanola; creador, creadora; crú, crua; hum, 
huma» (FonsecA, 1799: 8). A este respeito, salienta, também, sob um 
ponto de vista diacrónico, o facto de as três primeiras terminações «ez, 
ol e or» «antigamente» possuírem uma única terminação que servia 
«os substantivos de ambos os generos», «como: linguagem Portuguez, 
nação Hespanhol» (FonsecA, 1799: 9). Por outro lado, os adjetivos 
que terminam no masculino em «ão» mudam esta terminação para 
«ã» no feminino, argumentando, através de uma perspetiva diacrónica, 
que esta última terminação «antigamente» correspondia a «ãa», como 
«Christão, religião Christã» (FonsecA, 1799: 9). relativamente aos 
adjetivos «Bom e Máo», afirma que o primeiro substitui o «m» por «s» 
ao fazer o feminino, passando «a ter duas syllabas» e o segundo perde 
o «o»: «bom, boa (…) máo, má» (FonsecA, 1799: 9).

Por último, dedica uma atenção considerável ao adjetivo 
«Commum», afirmando que este tem duas terminações no singular. 
deste modo, o feminino obtém-se da supressão do «m» da terminação 
do masculino, ao qual se agrega «a syllaba a» (FonsecA, 1799: 9). 
Porém, de um ponto de vista diacrónico, reitera que há autores como 
«João de Barros, e [uma] quantidade de outros classicos nossos» 
(FonsecA, 1799: 311) que consideram este adjetivo uniforme, uma 
vez que «nunca dão a commum a terminação em a, quando o ajuntão a 
substantivo feminino» (FonsecA, 1799: 311). outros há, no entanto, 
sejam eles anteriores ou contemporâneos do próprio «João de Barros» 
que «se servem da dita segunda terminação» (FonsecA, 1799: 311), 
pelo que apresenta uma série bastante significativa de exemplos de 
autores que fazem uso desta última opção, dos quais destacamos os 
nomes do Padre António Vieira (cf. FonsecA, 1799: 311-312). da 
mesma forma, sustenta, também, que o plural «communs» junto ao 
substantivo feminino «se acha em alguns dos melhores» (FonsecA, 
1799: 312) autores, apresentando uma exemplificação múltipla desses 
mesmos casos. 
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no que aos adjetivos uniformes diz respeito, o gramático aduz que 
terminam em «e, l, r, z, m e o», como «grande (…), leal, (…) exemplar, 
(…) capaz, (…), ruim (…), só» (FonsecA, 1799: 10), defendendo, 
numa perspetiva diacrónica, que os que terminam em «il (…) sem 
accento agudo na ultima sylabba, tinhão antigamente mais huma, 
accrescentando-se-lhes a vogal e», como «facile», o mesmo sucedendo 
com os que terminam em «az, iz, oz, com a mudança do z em c», como 
«contumace, felice, atroce» (FonsecA, 1799: 10). Apresenta, ainda, o 
adjetivo «Grão», que contraído de «grande» é também uniforme – «grão 
Letrado, grão fidelidade Portugueza» (FonsecA, 1799: 10).

Para o tratamento do género dos nomes, parte da noção semântica 
de que o género está relacionado, na sua origem, com a concordância 
«das palavras com hum ou outro sexo, e em geral com tudo, que he 
macho, ou femea» (FonsecA, 1799: 10), defendendo, sob um ponto 
de vista etimológico, que o «Genero vem do latim generare, gerar; 
porque dizendo-se que huma cousa he de hum genero, tanto val como 
dizer-se que foi gerada em huma certa classe» (FonsecA, 1799: 11). 
neste contexto, reconhece, numa perspetiva semântica, extra oracional, 
o género masculino como aquele que «convém aos homens, e animaes 
machos» e o género feminino como aquele que convém «ás mulheres, 
e animaes femeas» (FonsecA, 1799: 11), reiterando que o «primeiro 
motivo» que levou a esta distinção de género dos nomes foi «o querer 
distinguir as pessoas, e animaes segundo a differença dos dois sexos» 
(FonsecA, 1799: 11) e só depois de estabelecida esta distinção é que 
se estendeu «por imitação aos demais nomes das cousas, que nenhuma 
relação tinhão com qualquer [um] dos dous sexos» (FonsecA, 1799: 
11). ora, da análise a estes argumentos podemos afirmar que Pedro 
José da Fonseca apoia-se, sobretudo, em considerações de natureza 
extralinguísticas para fazer a distinção do género gramatical, o que 
não acontecia com gramáticos como reis Lobato cuja definição de 
género se apoiava em critérios de natureza morfológica.

Assim, seguindo de perto a gramática castelhana da real Academia 
espanhola, o gramático português defende que os géneros dos nomes 
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substantivos se identificam ou «pelos Articulos, que lhes precedem» 
ou «pelos Adjectivos, que os modificão» (FonsecA, 1799: 11)368, 
concluindo que o «artigo o, e a primeira terminação dos adjectivos» «dão 
a conhecer o genero masculino» e o «artigo a, e a segunda terminação 
dos (…) adjectivos, [dão a conhecer] o genero feminino»369(FonsecA, 
1799: 11-12). segundo o autor, esta norma permite identificar o sentido 
dos nomes que «se accommodão igualmente a pessoas de hum, e de 
outro sexo», como «Infante, Martyr, hypocrita» (FonsecA, 1799: 12), 
possibilita a identificação do significado dos nomes que sendo próprios 
de «acções, ou cousas, passão a designar homens», como «cabeça, 
guarda, guia» (FonsecA, 1799: 12), e, ainda facilita a identificação 
do género dos nomes dos animais «Muitos delles (…) communs a 
machos e femeas», mas cujo uso «os dividio em dous generos e fez 
huns masculinos», como «elefante, corvo, javali» e «outros femininos», 
como «codorniz, onça, perdiz» (FonsecA, 1799: 13)370, explicando, 
ainda, que no caso do português a distinção desses géneros «segue 
_________________________
368 ora, na gramática castelhana de 1771 pode ler-se o seguinte: «Para conocer el género de los nombres 

no necesitamos recurrir á su significacion, ni á su terminacion, como en la lengua latina que carece 
de artículos. Las regras que se estableciesen para conocer el género por la significacion, ó por la 
terminacion de los nombres, serian el el castellano largas, embarazosas, y llenas de excepciones, 
como lo son en latin.», pelo que «nosotros tenemos en los artículos, y adjetivos un médio fácil 
y seguro para distinguir los géneros de los nombres» (grAe, 1771: 13-14). este ponto de vista 
parece indiciar uma crítica a todos os autores que defendem, tal como Lobato, que o género dos 
nomes substantivos se conhece ou pela sua significação ou pela sua terminação (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 191).

369 o gramático exemplifica: «os corpos retratão-se com o pincel, as almas com a penna». (…)
  «Aquella santa, aquella igual justiça
  no bom zelo só está, não em livros mudos.
 Que zelos máos a tornão injustiça» (FonsecA, 1799: 12). embora contador de Argote não se 

tenha referido, explicitamente, à categoria gramatical género, como já foi aludido, a ideia que 
deixa transparecer, quando fala dos nomes substantivos que têm antes de si o artigo «o ou A» (cf. 
Argote, 1725: 9), e quando, trata os adjetivos biformes e uniformes, servindo as terminações 
do primeiro para os substantivos masculinos e femininos, respetivamente (cf. Argote, 1725: 
24), e a terminação dos segundos para masculinos e femininos (cf. Argote, 1725: 24), vai ao 
encontro da opinião exposta por Pedro José da Fonseca. 

370 recorrendo ao comparativismo linguístico, o autor afirma que estes nomes em grego e em latim 
têm a designação de «Epicenos, isto he promiscuos» (FonsecA, 1799: 14). na gramática da 
real Academia espanhola encontramos uma definição muito semelhante à de Fonseca: «entre 
los nombres de animales hay algunos que por su significacion son comunes á macho y hembra, 
pero por el uso son masculinos, ó femininos (…). A estos nombres llaman los griegos, y Latinos,
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_________________________
 epicenos; pero entre nosotros son de aquel género que señalan los artículos, y adjetivos com 

que se juntam», por esta razão «[no] se ganaria nada en llamar epicenos á estos nombres, no 
conseguiéndose con ello distinguir los machos de las hembras. si queremos distinguirlos tenemos 
otro medio fácil, usado, y verdadero, diciendo: milano hembra, ó perdiz macho» (grAe, 1771: 
10-11).

371 Mais uma vez, parece que o gramático estabelece a comparação entre o português e, neste caso, a 
língua latina.

regularmente a fórma das terminações» (FonsecA, 1799: 13). Por 
seu turno, reconhece que o uso estabeleceu a diferença dos nomes que 
«significão plantas, e arvores» como «azinheiro, e pereiro do genero 
masculino, e azinheira, e pereira do feminino», sendo, portanto, usados 
quer no masculino quer no feminino (FonsecA, 1799: 13). de igual 
modo, sustenta, sob uma perspetiva diacrónica, que o uso fixou o 
género dos nomes que antigamente eram masculinos e que hoje só 
se usam no feminino, sendo o caso de «bagagem, origem», e outros 
que sendo outrora femininos passaram a usar-se simplesmente no 
masculino, como «cometa, planeta» (FonsecA, 1799: 13).

Ao terminar a identificação dos géneros dos nomes, admite que 
há nomes que debaixo da «autoridade dos classicos Portugueses se 
poderão ainda hoje usar em ambos os generos» (FonsecA, 1799: 
314), por exemplo, «o ou hum, a ou huma diadema, personagem, 
scisma, tribu, &c.» (FonsecA, 1799: 13), concluindo, por conseguinte, 
que a língua portuguesa não possui nomes cujo género é «ambiguo, 
ou incerto, isto he, que se usão indistinctamente como masculinos, e 
femininos», uma vez que, nos exemplos anteriormente explanados, são 
«os articulos, ou adjectivos» (FonsecA, 1799: 14) que «determinão» 
o género dos nomes. convém destacar, entretanto, que Pedro José 
da Fonseca, a fim de consolidar os seus argumentos em relação aos 
nomes que sob a autoridade dos «bons Autores» se usam nos dois 
géneros e em relação aos nomes que mudaram de género ao longo 
dos tempos, apresenta, no final da obra, uma lista de exemplos 
bastante significativa, retirada do uso dos autores clássicos da língua 
portuguesa (cf. FonsecA, 1799: 312-315). Além disso, defende, 
ainda, que o português não tem «genero neutro»371, visto que «todos 
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os nossos substantivos o tem certo, e determinado», reiterando que 
«até mesmo as dicções isto, isso, aquilo, tudo, são, como qualquer outra 
voz substantivada, do genero masculino. Assim o mostra o articulo, 
se ellas o admittem, ou a terminação do adjectivo, com que se unem, 
ou concordão»372 (FonsecA, 1799: 14).

no atinente ao número dos nomes, Pedro José da Fonseca 
define-o, numa perspetiva semântica, como «a propriedade, que as 
palavras tem para designar huma, ou muitas cousas» (FonsecA, 
1799: 15), reconhecendo, do ponto de vista semântico, o singular 
«quando a palavra significa huma só cousa» e o plural quando «as 
palavras significão muitas coisas» (FonsecA, 1799: 15), sendo de 
notar que o critério semântico já tinha sido seguido anteriormente por 
contador de Argote e casimiro. no entanto, é o primeiro autor a referir 
explicitamente que os «Adjectivos, (…) Articulos, (…) Pronomes (…) 
e (…) Participios» têm singular e plural se se referem a um substantivo 
que possua esses dois números (FonsecA, 1799: 15). Assim, assevera 
que a «terminação dos nomes no singular he de varios modos, mas no 
plural he sempre em s» que se junta ao singular dos «vocábulos, que 
se terminão em vogal» (FonsecA, 1799: 15-16). Porém, aduz que o 
plural dos nomes que no «singular acabão em consoante» se processa 
de «differentes modos», expondo as respetivas regras, que, grosso 
modo, são idênticas às já apresentadas pelos gramáticos do corpus. 
contudo, contém pormenores que devem ser destacados.

neste contexto, defende que os nomes (1) que acabam em «al, 
ol e ul» fazem o plural substituindo o «l» por «es», como «animal, 
animaes; (…) farol, faroes; (…) azul, azues». «exceptuão-se mal, cal de 
moinho, e Consul, que conservando o l, formão o plural males, cales, e 
Consules» (FonsecA, 1799: 16). (2) os que terminam no singular em 
«el» formam o plural substituindo o «l» por «is», como «fiel, fiéis». no 
entanto, de um ponto de vista sincrónico, explica que João de Barros 
_________________________
372 dá o exemplo de «Isto mesmo, isso mesmo, aquillo mesmo he bom, ou máo. o tudo deste mundo, 

e do outro he a alma, e não he o mundo» (FonsecA, 1799: 14).
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considerou que a «palavra mel» não tinha plural, mas confrontando-a 
com um estádio anterior, e portanto sob um ponto de vista diacrónico, 
verifica-se que «antigamente lho davão, e dizião meles», apoiando-se no 
uso dos bons autores, anteriores a João de Barros, expondo um exemplo 
retirado de um texto de garcia de resende (cf. FonsecA, 1799: 16). 
(3) os que acabam em «il com accento agudo mudão o l em s», como 
«fusil, fusís»373, mas reitera que os «adjectivos em il, sem o dito accento, 
trocão o il em eis», como «facil, faceis» (FonsecA, 1799: 16-17). (4) 
os que terminam em «m perdem-no para tomar ns», como «ram, ou 
rã, rans, ou rãs; bem, bens; fim, fins», admitindo, no primeiro exemplo, 
o uso da covariância das formas «ram-rã, rans-rãs». com efeito, «posto 
que alguns em lugar do m, e n, ponhão til sobre a vogal» sobretudo 
«sobre o a e e, que dizem ser diphthongos ãa, e ẽe», como «maçã, 
maçãas; pentẽ, pentẽes», esclarece que «o til neste caso suppre as duas 
referidas consoantes, mas não lhes destroe a essencia» (FonsecA, 
1799: 17). A este respeito, Maria Filomena gonçalves esclarece 
que, nesta época, o campo da representação da nasalidade colocava 
dificuldades de regulamentação aos ortografistas, sendo considerado 
um dos aspetos geradores de abundantes instabilidades gráficas (cf. 
gonÇALVes, 2003: 88). Para terminar, Pedro José da Fonseca afirma, 
ainda, que a «palavra dom», na aceção de «dadiva, admitte» no plural a 
covariância de – «dões, ou dons» (FonsecA, 1799: 17), mas alerta que 
quando «dom» é «prenome de nobreza» faz o plural «dõos» e reitera, de 
novo, que «quando significa beneficio, ou doação» faz o plural «dões», 
sendo de notar que de um ponto de vista etimológico «o primeiro vem 
de dominus; [e] o segundo de donum. Pólo que se não confundão os 
pluraes, que são differentes dithongos» (FonsecA, 1799: 316). no que 
diz respeito ainda às variantes gráficas do plural «dões, dons», defende 
que num estádio da língua anterior ao seu se usou sempre a primeira 
opção «dões», apoiando-se na autoridade dos autores conceituados 
_________________________
373 dos autores estudados, Pedro José da Fonseca é, mais uma vez, inovador, já que estabelece uma 

regra da formação do plural dos nomes a partir da acentuação gráfica da palavra.  outro he a alma, 
e não he o mundo» (FonsecA, 1799: 14).
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como Álvaro Ferreira de Vera374, Luís de camões e António Ferreira375. 
Assim, segundo Pedro José da Fonseca, o primeiro apoiou-se no que 
designamos atualmente por diacronia e os dois últimos serviram-se 
fundamentalmente de processos analógicos para explicarem o uso do 
plural em causa. contudo, adianta, de um ponto de vista sincrónico, 
que «Hoje (…) o uso mais commum he dizer-se dons», apoiando-se 
quer na «analogia com os demais nomes, que tem o singular em om», 
quer na forma como «pronuncião, e escrevem pessoas, que bem fallão» 
a língua portuguesa, admitindo, ainda, que o Padre António Vieira usa 
as duas terminações (FonsecA, 1799: 316). (5) os nomes em «es» são 
invariáveis em número, uma vez que conservão esta mesma terminação 
em ambos os números», como «Alferes, caes, ourives, lestes, prestes» 
(FonsecA, 1799: 17), mas adverte, de um ponto de vista diacrónico, 
que «Alguns dos nomes, que agora acabão em es, e antigamente 
em ez no singular» se encontram, numa perspetiva sincrónica, nos 
«AA. muito elegantes (…) com terminação em ezes no plural», 
como «Alferezes. (…) Arraezes. (…) Caezes. Ourivezes.» (FonsecA, 
1799: 317). da mesma forma «simples», a que depois se deu o plural 
«simplices» ou na «(velha lingoagem) simplez, já antigamente se dava 
o plural simprezes» (FonsecA, 1799: 317).

Por seu turno, (6) os nomes «calis, e Deus» fazem o plural em 
«calices, e Deuses» (FonsecA, 1799: 17), respetivamente. (7) os 
nomes que acabam no singular em «r e z» fazem o plural em «es», 
que se acrescenta ao singular (cf. FonsecA, 1799: 17), como «mar, 
mares; paz, pazes», o mesmo sucedendo aos «adjectivos que no 
singular tem terminação em ar, or, az, ez, iz, oz, uz» (FonsecA, 
1799: 18). (8) os nomes que terminam no singular em «ão» fazem o 
_________________________
374 trata-se de um ortografista seiscentista cujos dados biográficos se desconhecem, mas que se pensa 

ser natural de Lisboa, tendo publicado em 1631 a obra que o tornou conhecido a nível dos estudos 
linguísticos: Orthographia ou modo para escrever certo na lingua Portugueza. Com hum tratado de 
memoria artificial: outro da muita semelhança, que tem a lingua Portuguesa com a Latina. Dirigido 
a d. Manuel &c. e uns Breves Louvores da Lingua Portuguesa, com notaveis exemplos da muita 
similhança que tem com a lingua latina (Lisboa, por Matias rodrigues).

375 não devemos esquecer que este autor foi um defensor acérrimo do purismo da língua portuguesa.
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plural de três formas distintas – em «ães», como «cães, pães, capitães», 
em «ãos», como «grãos, mãos, Chistãos» e «ões, ou oens», admitindo 
a covariância gráfica de palavras como «acções, sermões, opiniões, ou 
acçoens, semoens, opinioens» (FonsecA, 1799: 18). A este propósito, 
adianta que algumas regras adiantadas pelos «nossos orthografos», 
«fundadas na derivação e na analogia», são «difficultosas (…) [e] pouco 
firmes», pelo que essa variedade de terminações deve praticar-se em 
conformidade com o uso, que «só permitte dizer-se A emães, capellães, 
escrivães, tabelliães, soffre todavia sem que se conheça disparidade 
alguma, dizer-se bençãos, ou benções, cidadãos, ou cidadões, villãos, 
ou villões.» (FonsecA, 1799: 18).

expostas as regras de formação do plural, Pedro José da Fonseca 
fala dos nomes que têm apenas um dos números ou singular ou 
plural. este procedimento já tinha sido levado a cabo por contador 
de Argote e reis Lobato, sendo que este último apenas refere o nome 
próprio como não tendo plural por competir a uma só pessoa (cf. 
Lobato in AssunÇÃo, 2000: 161 n a). no entanto, o esclarecimento 
que Fonseca apresenta sobre este assunto é mais pormenorizado, e, 
por essa razão, mais esclarecedor, visto que, sob um prisma semântico, 
«todos os nomes, que significão alguma cousa unica não devêrão ter 
plural», assim como os nomes de «planetas, os dos quatro elementos, 
os proprios das pessoas, e terras»376 (FonsecA, 1799: 19). Apesar 
disso, alerta que a «maior parte deles tem plural todas as vezes» que 
«se lhes dà outro qualquer sentido», que não seja, sob uma perspectiva 
semântica, «o da sua primitiva significação» (FonsecA, 1799: 19)377. 
_________________________
376 Pedro José da Fonseca apresenta, na nota V, no final da obra, uma série de exemplos retirados de 

obras de autores como João de Barros, camões e António Vieira, em que estes nomes têm plural, 
alertando, no entanto, para o facto de nestes casos o nome não ter a sua «significação primitiva», 
mas uma ‘significação distinta’ (cf. FonsecA, 1799: 317-319). Além disso, chama a atenção para o 
facto de nomes «proprios das cidades, Villas, e outras quaesquer povoações», que não tendo plural 
na sua «significação», o têm na sua «terminação», como «Abrantes, Alafões, (…) &c». todavia, 
reitera que estes nomes «são do singular», como «a Athenas Conimbricense, a fresca Abrantes (…) 
&c» (FonsecA, 1799: 319-320).

377 o gramático apresenta uma lista destes nomes que considera serem os mais notáveis:
  «I. os nomes de metaes tomados em geral», como «o ouro, a prata, (…) &c.»
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_________________________
  «II. os nomes de virtudes habituaes», como «a fé, a caridade, (…) &c.»
  «III. os infinitos usados como substantivos, quando se lhes não póde ajuntar algum 

adjectivo», como «o andar, o comer (…) &c.», assim como «os adjectivos substantivados», como 
«o necessario, o superfluo, (…) &c.».

 «IV. os nomes de algumas artes, sciencias, e profissões», como «Grammatica, Metaphysica, (…) 
&c.». exceptua-se o caso de «Mathematica, que tem plural».

 «V. Alguns nomes collectivos», como «Infantaria, Cavalleria, (…) &c.».
 de um ponto de vista diacrónico, considera que «VI. ultimamente os nomes das cousas, que 

tem medida, e pezo», como «arrabe, azeite, (…) &c.». «e os das sementes, os da maior parte 
da especiaria, ou de quaesquer aromas, e cheiros», como «trigo, cevada, (…) &c.». Além disso, 
apresenta uma série de «palavras, que a observação fará conhecer, pelo commum» como não tendo 
plural, como «Baptismo, a cólera, contrição» (FonsecA, 1799: 19-21).

378 nesta gramática pode ler-se o seguinte: «La regla mas segura para distinguir los nombres que 
carecen de número singular, ó plural, es valerse de los artículos. todo nombre que no admite sino 
el artículo el, ó la no tiene plural. todo nombre que no admite sino el artículo los, ó las no tiene 
singular. Los nombres que admiten unos y otros artículos, tien singular, y plural» (grAe, 1771: 
22-23).

379 o gramático apresenta o exemplo da «palavra pedra» para os nomes primitivos e das «dicções 
pedreiro, pedreira, pedraria» para os nomes derivados (FonsecA, 1799: 22).

Por outro lado, refere os nomes que «ou sempre, ou quasi sempre 
só tem plural», sendo o caso de «alviçaras, andas, arredores, calças» 
(FonsecA, 1799: 21). contudo, na senda da gramática castelhana da 
real Academia espanhola378, o gramático defende que o «unico meio 
mais seguro para bem distinguir» o número dos nomes que carecem 
ou de singular ou de plural «he recorrer aos articulos», pois os «que 
não admittem mais que o articulo o, ou a não tem plural» e os que «só 
admittem o articulo os ou as, não tem singular» (FonsecA, 1799: 21).

seguindo ainda de perto a gramática castelhana de 1771, Pedro 
José da Fonseca fala das «varias differenças, ou especies de nomes», 
afirmando que os nomes são «ou Primitivos, ou derivados», sendo 
que os primeiros dizem respeito, sob uma perspetiva etimológica e 
formal, aos «que na nossa lingua não tem origem de outro» nome 
«desta mesma lingua» e os segundos, numa propriedade definitória de 
cariz formal, «são os que se formão dos Primitivos» (FonsecA, 1799: 
21-22)379, englobando nestes últimos «os gentilicios, ou nacionais, 
os Patronimicos, os Aumentativos, e os diminutivos» (FonsecA, 
1799: 22).
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Assim, de um ponto de vista semântico, os nomes «Gentilicos, ou 
Nacionaes» são definidos como os «que declarão de que gente, nação, 
ou patria cada hum he», como «de Portugal, Portuguez; do Alentejo, 
Alemtejão» (FonsecA, 1799: 22). os «Patronimicos» são apresentados 
numa perspetiva diacrónica com o recurso ao critério semântico, 
uma vez que estes nomes «antigamente só designavam filiação», 
como «bernardes, que valia filho ou filha de Bernardo; Marques de 
Marco» (FonsecA, 1799: 22), especificando com o recurso a um 
critério semântico-formal que «estes, e outros semelhantes, que na sua 
origem forão adjectivos, e derivados de nomes proprios, primitivos 
de pessoas, converteo o uso em appellidos das famílias» concluindo, 
numa perspetiva sincrónica, que é neste sentido que «se empregão ao 
presente» (FonsecA, 1799: 23). os «Aumentativos» são encarados, 
através de uma propriedade definitória de cariz formal, como «os 
que com mudança na terminação augmentão o sentido dos seus 
primitivos», como «homemzarrão derivado de homem; mulherão, de 
mulher» alertando, por via de uma perspetiva de natureza semântico-
pragmática, que estes nomes podem ser «ditos em desprezo, e 
abatimento da pessoa, ou coisa, a que os attribuimos», servindo 
«tambem para [denotar] louvor» (FonsecA, 1799: 23). Para terminar, 
afirma, numa perspetiva formal, que estes nomes terminam em «ão», 
«az», «aço» e «ona»380 (FonsecA, 1799: 24). os «Diminutivos» são 
apresentados, de um ponto de vista morfológico-semântico, como os 
«que com differente terminação dos seus primitivos lhes diminuem o 
significado», como «homenzinho, derivado de homem; mulherinha, ou 
mulherzinha, de mulher», reiterando que «delles se usa para indicar 
diminuição na quantidade, ou qualidade do sugeito, de que se trata», 
servindo também «para exprimir o carinho, ou a idéia do desprezo, 
que por seu meio se quer exercitar» (FonsecA, 1799: 25). Quanto à 
terminação destes nomes, apesar de defender, citando explicitamente 
João de Barros, que «muitos delles se formão, e acabão mais por vontade 
_________________________
380 eis alguns dos exemplos apresentados pelo gramático: beberraz, soberbaço, mulherona (cf. 

FonsecA, 1799: 24).
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do povo, que por alguma regra de boa grammatica»381 (FonsecA, 
1799: 25), adianta que a terminação mais comum no masculino, quer 
de substantivos quer de adjetivos, é «inho» e no feminino é «inha». 
no entanto, alguns dos diminutivos terminam em «ete» e «eta», como 
«doudete, (…) ilheta). os adjectivos, às vezes, terminam em «ino», 
como «pequenino» e os substantivos masculinos em «ote, ou oto», como 
«camarote (…) perdigoto» e os femininos em «agem, ilha, e ota», como 
«villagem, camilha, goleota» (FonsecA, 1799: 26).

Além dos já referidos nomes primitivos e derivados, o gramático 
contempla ainda outras «especies» ou «differenças» de nomes «que 
se distinguem por diversas denominações» (FonsecA, 1799: 26), 
a saber: nomes «Collectivos», nomes «Verbaes», nomes «Compostos», 
nomes adjetivos «Positivo, Comparativo, e Superlativo» e nomes 
«Numeraes».

deste modo, através do recurso a um único critério linguístico: 
o morfológico, Pedro José da Fonseca considera que os nomes 
«Collectivos» dizem respeito a todos aqueles que «no singular offerecem 
ao espirito muitas pessoas, ou cousas da mesma especie, unidas com 
outras», como «povo [que] significa muitos homens» (FonsecA, 
1799: 26). Porém, subdivide, semanticamente, os «collectivos» em 
«collectivos geraes» que «comprehendem hum todo», como «rebanho» 
e «collectivos partitivos» que «só abrangem alguma parte de hum 
todo», como «quantidade (FonsecA, 1799: 27). Por nomes «Verbaes» 
admite, numa perspetiva morfológica, todos os «nomes, que nascem, 
ou se derivão dos verbos», como «de andar, andanda, andadeiro, 
andador, andadura, andança, andante, andareijo, andarengo, andarilho, 
andejo, &c.» (FonsecA, 1799: 27). Por seu turno, de um ponto de 
vista morfológico, os «Compostos» dizem respeito aos «nomes que 
_________________________
381 com efeito, João de Barros define nome diminutivo como «aquele que tem algia diminuiçám do 

nome prinçipál donde se derivou como: de hómem, homenzinho (…) e outros muitos que se 
fórmam e acábam em diferentes terminações, máis per vontáde do povo que por régra de boa 
gramática» (BArros; 1971: 304).
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se compõe de duas palavras Portuguezas, inteiras, ou com alguma 
mudança»382 (FonsecA, 1799: 27).

Por outro lado, na senda dos gramáticos já estudados, Pedro José 
da Fonseca considera, numa perspetiva semântica, que os «adjectivos 
exprimem as qualidades das cousas, com mais ou menos extensão», 
já que «se póde dizer», por exemplo, «tratando-se de hum livro: He 
bom, he melhor que outro, he optimo, ou o melhor de todos os livros», 
reconhecendo, nesta sequência, «tres differentes modos de exprimir as 
ditas qualidades», ou seja, três «grãos de significação, ou comparação». 
Assim, numa perspetiva semântica, o «Positivo» «he o que exprime 
simplesmente a qualidade sem nenhuma comparação»383, explicando 
que, apesar de o positivo não ser «propriamente gráo de significação, ou 
de comparação», deve «conta[r]-se pelo primeiro destes grãos» devido 
ao facto de ser o «fundamento, e origem dos outros dous» (FonsecA, 
1799: 29-30). o «comparativo», sob um prisma semântico, «he o que 
além da qualidade exprime comparação»384 (FonsecA, 1799: 30) e 
o «superlativo», sob o mesmo prisma semântico, é o que «exprime a 
qualidade no seu gráo supremo» (FonsecA, 1799: 32-33). no que diz 
respeito às considerações tecidas ao grau comparativo e superlativo, 
Fonseca é mais completo do que os seus predecessores deste corpus e 
também mais explícito em relação às explicações expostas na gramática 
da língua castelhana de 1771, da real Academia espanhola, já que 
admite que a comparação se exprime ou «por huma só palavra», como 
_________________________
382 estes nomes podem ser constituídos por: (a) «dous substantivos», por exemplo, «mestre-sala»; 

(b) «dous adjectivos», por exemplo, «todopoderoso»; (c) «substantivo, e adjectivo», por exemplo, 
«malfeitor»; (d) «adjectivo, e substantivo», por exemplo, «gentilhomem»; (e) «nome, e verbo», por 
exemplo, «prolfaça»; (f) «verbo, e nome», por exemplo, «beijamão»; (g) «verbo, e adverbio», por 
exemplo, «passavante»; (h) «preposição, e nome», por exemplo «contrametre»; (i) «dous verbos», 
por exemplo, «ganhaperde»; (j) dous adverbios, por exemplo, «senão». Além destes casos, considera 
ainda «alguns nomes compostos por tres dicções», por exemplo, «malmequer» (FonsecA, 1799: 
27-28).

383 o autor apresenta o seguinte exemplo do Padre António Vieira: «Hum grande merecimento sobre 
huma grande ingratidão, fica muito mais subido» (Vieira apud Fonseca, 1799: 29).

384 o autor socorre-se do exemplo de António Vieira: «Maior preço tem largar fazenda, e ser pobre 
por Christo, que dar muita fazenda aos pobres de Christo» (Vieira apud Fonseca, 1799: 30).
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é o caso dos adjetivos «superior, inferior, anterior, exterior, posterior» 
(FonsecA, 1799: 30) e dos adjetivos «maior, melhor, menor, peor, que 
tomámos do Latim já formados comparativos» (FonsecA, 1799: 31) 
ou por um adjetivo precedido de um advérbio e posposto por uma 
preposição, pois «toda a comparação tem dous termos. Hum deles he a 
cousa, que se compara, e o outro he a cousa, que serve de comparação» 
(FonsecA, 1799: 32), admitindo, neste contexto, o grau comparativo 
de superioridade385, de inferioridade386 e de igualdade387. Assim, 
o comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade 
formam-se antepondo o advérbio «mais» ou «menos», respetivamente, 
ao adjetivo, ao qual se junta a conjunção «que» (cf. FonsecA, 1799: 
30-33). o comparativo de igualdade forma-se «com o adverbio tão 
antes de si» (FonsecA, 1799: 32) e pela conjunção «como» que lhe 
vem posposta (cf. FonsecA, 1799: 32).

o grau superlativo é subdividido em «absoluto» e «relativo», mas 
enquanto que o primeiro, sob uma perspetiva semântica, «exprime 
alguma qualidade no seu supremo gráo», sem qualquer relação com 
«outra cousa», sendo que o advérbio «mui, ou muito, ou qualquer 
outro que lhe equival[ha], [possa] d[ar] tambem a mesma propriedade 
ao adjectivo, a que se antepõe»388 (FonsecA, 1799: 33), o segundo 
«exprime (…) [essa] qualidade» «com relação a alguma outra cousa, 
á qual precedem expressas, ou subentendidas as preposições de, ou 
entre» (FonsecA, 1799: 33), aduzindo que para «este fim se põe o 
_________________________
385 o gramático apresenta o seguinte exemplo: «Quem na severidade do castigo não dá falhas á 

fraqueza humana, dá licença que o tenhão por mais insolente que justo» (Paiva apud FonsecA, 
1799: 30-31).

386 o autor exemplifica da seguinte forma «Se do Rei he propria a justiça, com que castiga delictos, não 
lhe he menos propria a clemencia, com que perdoa» (Pinto apud FonsecA, 1799: 31).

387 o gramático expõe o seguinte caso: «A fazenda, a vida, as victorias, e todas as felicidades do Mundo, 
são tão falsas, e vãas como o mesmo Mundo, com o qual todas acabão» (Vieira apud FonsecA, 
1799: 32).

388 eis um dos exemplos apresentados pelo autor: «Sendo muito poucos no mundo os homens, 
que podem luzir; aquelles diante dos quaes se possa luzir, ainda são muito menos» (Vieira apud 
FonsecA, 1799: 33).
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articulo o, ou a antes de maior, menor, melhor, peor, mais, menos»389 
(FonsecA, 1799: 33-34).

Posteriormente, o gramático setecentista apresenta as regras de 
formação do superlativo, fazendo a distinção entre os superlativos que 
são «rigorosamente Portuguezes» e os que vieram do latim. em relação 
aos primeiros, admite que esses superlativos se formam de «hum positivo, 
tambem Portuguez, accrescentando-lhe issimo á ultima consoante», 
como «cruelissimo de cruel, santissimo de santo» (FonsecA, 1799: 34), 
chamando a atenção, entretanto, para o facto de: (a) «os adjectivos 
terminados em m, e ão» mudarem «estas terminações em n», como 
«bom, bonissimo; commum, communissimo» (FonsecA, 1799: 35), 
(b) «o adjectivo máo muda[r] o o em l», formando «malissimo» 
(FonsecA, 1799: 35) e (c) os adjetivos «que hoje se terminão em z, 
e [que] antigamente acabavão em ce, sem perderem a sua primeira 
formação regular, troc[arem] agora o z em c», como «feliz, felicissimo» 
(FonsecA, 1799: 35). no que diz respeito aos superlativos que vieram 
da língua latina, o gramático adianta apenas que estes passaram daquela 
língua para a portuguesa «sem mais alteração que a troca de us em 
o na terminação masculina do seu primeiro caso, ou nominativo»390, 
como, por exemplo, «antiquissimo, asperrimo» (FonsecA, 1799: 35). 
no entanto, apoiado na autoridade do uso dos clássicos, admite que 
«se estes mesmos [superlativos] se formarem, como já se tem feito», 
por exemplo, «antiguissimo, asperissimo», «ficarão sendo puramente 
Portuguezes» (FonsecA, 1799: 36).

A propósito ainda dos adjetivos superlativos, cumpre salientar 
que o gramático, mais uma vez, não se limita à descrição do estádio 
da língua portuguesa que lhe era seu contemporâneo, já que, em nota 
final, apresenta usos linguísticos que são considerados «antiquados» 
para a sua época, apresentando, desta forma, indicadores da evolução 
da língua. com efeito, sustentando os seus argumentos na autoridade _________________________
389 dos exemplos apresentados pelo gramático, podemos apontar o seguinte: «A maior de todas as 

luzes celestes he o Sol, e a menor de todas he a Lua» (Vieira apud FonsecA, 1799: 34).
390 os superlativos «maximo, optimo, pessimo, summo, supremo» também vieram do latim pelo mesmo 

modo (cf. FonsecA, 1799: 36).
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dos «bons AA.», dos séculos XVI e XVII, o gramático defende que 
os «adverbios muito e tão se ajuntavão antigamente aos superlativos» 
(FonsecA, 1799: 323)391, mas reitera que tal uso «com justa causa 
se abolio, e hoje se acha de todo antiquado» (FonsecA, 1799: 325). 
Por outro lado, recuando ainda mais no tempo, advoga que os «nossos 
escritores, que primeiro tentarão polir, ou (…) desbastar a rudeza da 
velha linguagem, algumas vezes supprírão a falta, que então havia de 
superlativos de huma só forma, antepondo o adverbio mui ao adjectivo 
muito» (FonsecA, 1799: 325)392.

seguindo muito de perto a já referida gramática castelhana de 
1771 no que aos nomes numerais diz respeito, o gramático setecentista 
considera, semanticamente, que aqueles «são os nomes, que exprimem 
a quantidade, e ordem das cousas», podendo ser «ou adjectivos, ou 
substantivos»393 (FonsecA, 1799: 36). nos adjetivos distingue os 
«absolutos, ou cardeaes» (FonsecA, 1799: 36) e os «ordinaes». os 
«absolutos, ou cardeaes», numa perspetiva semântica, são «aquelles, 
que servem absoluta, e simplesmente para designar cada hum dos 
números de per si», como «hum, ou huma, dous, ou duas, tres, quatro, 
(…) trinta, (…) mil» (FonsecA, 1799: 37), defendendo, ainda, de 
um ponto de vista etimológico, que o item linguístico «cardeaes» tem 
origem na «palavra latina cardo, inis, que significa couceira da porta, 
porque são como entrada, e origem das outras especies dos nomes de 
_________________________
391 de um ponto de vista diacrónico, Pedro José da Fonseca apresenta exemplos retirados de autores 

como garcia de resende, João de Barros, diogo Fernandes, António Pinto Pereira, diogo 
de Paiva d’Andrade e João Lucena: «Mui riquissima pedraria (…). Tão grandissima tristeza» 
(resende apud FonsecA, 1799: 324), «Muito. (…) Tão» (Barros apud FonsecA, 1799: 324), 
«Huma mui fermosissima dama. (…) Tão velocissimo» (Fernandes apud FonsecA, 1799: 324), 
«Lhe respondêrão com muita grandissima soberba. (…) nação tão bellicosissima» (Pereira apud 
FonsecA, 1799: 324), «Mui justissimamente» (Andrade apud FonsecA, 1799: 324), «sendo 
elle hum tão grandissimo pecador» (Lucena apud FonsecA, 1799: 324).

392 eis um exemplo retirado da Crónica de D. João I, de Fernão Lopes: «gente de pé mui muita sem 
conto. (Lopes apud FonsecA, 1799: 325).

393 A mesma definição e a mesma classificação são encontradas na gramática da Língua castelhana 
de 1771: «Los nombres de número que sirven para contar, se llaman numerales, y se dividen en 
absolutos, ó cardinales: en ordinales: en colectivos; y partitivos. Los cardinales, y ordinales son 
adjetivos: los colectivos, y partitivos son sustantivos» (grAe, 1771: 32).
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_________________________
394 esta definição parece ser simplesmente traduzida daquela outra da gramática castelhana, já que 

esta última considera que os nomes numerais: «Absolutos, ó cardinales son los que sirven absoluta, 
y sencillamente para denotar el número, como: uno, una, dos, tres, quatro, (…) treinta, (…) mil. 
Llámaose cardinales del nombre latino cardo inis que significa quicio, porque son como entrada, 
y principio de los demas nombres numerales» (grAe, 1771: 32-33).

395 encontra-se a mesma definição na gramática castelhana: «Ordinales son los nombres de números 
que denotan el órden, ó colocacion de unas cosas respecto de otras, como: primero, primera, 
segundo (…). Algunos de estos nombres ordinales acaban tambien en eno, como: noveno, deceno» 
(grAe, 1771: 33).

396 À semelhança das definições anteriores, também na gramática castelhana encontramos a seguinte 
definição: «Colectivos son los que significan una cantidad determinada de cosas, como: docena, 
centenar (…). en la Poesia son de esta clase los nombres quarteta, (…) y los tercelos» (grAe, 
1771: 33).

número»394 (FonsecA, 1799: 37). os «ordinaes», do mesmo ponto 
de vista semântico, «são os nomes de números, com que se designa a 
ordem, e collocação das cousas com dependencia de humas a outras» 
(FonsecA, 1799: 37-38), como «primeiro, segundo», defendendo, 
ainda, que «alguns (…) ordinaes tem ás vezes terminação em eno», 
como «noveno, dezeno» (FonsecA, 1799: 38)395. nos substantivos 
diz que «huns são collectivos, e outros partitivos» (FonsecA, 1799: 
37). nesta sequência, socorrendo-se do critério semântico, define 
«Numeraes collectivos» como aqueles «que exprimem huma quantidade 
determinada de cousas, como reduzidas a huma só», como «duzia, 
centena», defendendo, também, que «desta mesma qualidade são os 
termos: centenares de lagoas; decada de annos, de livros, ou de Ave-
Marias (…) &c.; e na Poesia: terceto, quarteto, (…) &c.» (FonsecA, 
1799: 37)396.

Apesar de, inicialmente, considerar no grupo dos numerais 
substantivos os numerais que designa por «partitivos», Fonseca 
não volta a usar tal designação, nem tece qualquer comentário 
a respeito desses numerais, embora depois do tratamento aos 
«Numeraes collectivos», reconheça, de um ponto de vista semântico, 
os «Distributivos» como «os que exprimem as partes de hum todo», 
como «ametade, o terço, huma terça, o quarto, huma quarta, o quinto, 
huma sesma, o oitavo, a decima, o aizimo, a vintena, &c.» (FonsecA, 
1799: 39), o que nos leva a concluir que «partitivos» e «Distributivos» 
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dizem respeito aos mesmos nomes numerais. Aliás, esta ideia pode 
ser corroborada pela própria definição de numerais partitivos que está 
presente na gramática castelhana onde pode ler-se que «Partitivos son 
los nombres que significan partes de un entero, como: mitad, tercio, 
quinto, diezmo, tercia, quarta, como: la mitad, el tercio, ó el quinto de 
los bienes: el diezmo de la cosecha: una tercia, ó una quarta de paño» 
(grAe, 1771: 34). Assim, a análise à definição portuguesa e à definição 
espanhola facilmente se depreende que, além de as duas se reportarem 
aos mesmos numerais (partitivos), a segunda influenciou certamente 
a explicação de Pedro José da Fonseca.

Além disso, ao terminar o excurso dedicado aos nomes numerais 
fala, ainda, de «nomes numeraes (…) proporcionaes, ou aumentativos», 
como «dobro, tresdobro, centuplo, &c. substantivos; e dobrado, 
tresdobrado, quadropeado, anoveado, &c. adjectivos» (FonsecA, 
1799: 39), reiterando que «outros se dizem de repetição», sendo que 
a «esta classe pertencem os cardeaes, e ordinaes, quando se lhes ajunta 
a palavra vez», como «huma vez, (…) ou a primeira vez» (FonsecA, 
1799: 39). no entanto, nada mais adianta a respeito deste assunto.

Analisadas as divisões respeitantes à macro classe do nome, 
podemos apresentar um quadro síntese da sistematização proposta 
por Pedro da Fonseca:
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As ideias linguísticas portuguesas no século XVIII  

 191

Analisadas as divisões respeitantes à macro classe do nome, podemos apresentar 

um quadro síntese da sistematização proposta por Pedro da Fonseca: 
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1.5. Pedro José de Figueiredo

Pedro José de Figueiredo define nome com o recurso a um único 
critério linguístico – o semântico, entendendo que «he a palavra, com 
que significamos alguma cousa, ou sua qualidade», de que são exemplos 
«Homem, Prudente» (FIgueIredo, 1799: 6). esta definição é, de 
resto, muito semelhante à definição já apresentada anteriormente por 
reis Lobato que, como tivemos oportunidade de verificar, na própria 
conceção geral de nome também remetia para a distinção entre nome 
substantivo e nome adjetivo. deste modo, aliando o critério semântico 
ou lógico objetivo ao critério sintático funcional, o autor aduz que o 
substantivo «he o que mostra; ou representa a cousa em si, isto he, a 
substancia», e por esta razão «póde estar na oração sem o Adjectivo», 
como «Homem, Leão». Pelo contrário, o adjetivo, sob a mesma 
perspetiva semântico-sintática, enquanto elemento «que descobre 
as circunstancias da cousa, isto he, [d]as propriedades annexas á 
substancia, ou que se lhe podem attribuir», não «póde estar sem o 
substantivo claro, ou occulto», por exemplo, aos adjectivos «Robusto, 
Feroz», diz o gramático, que lhes teremos de unir os substantivos, 
dizendo-se «Homem robusto, Leão feróz» (cf. FIgueIredo, 1799: 6-7). 
note-se que, de alguma forma, este aspeto já tinha sido referenciado 
por todos os gramáticos abordados anteriormente, à exceção de João 
Joaquim casimiro.

na subclasse do nome substantivo, o gramático apresenta a 
mesma classificação proposta anos antes por António José dos reis 
Lobato, dividindo este nome em «Proprio» e «Appellativo», sendo este 
último, ainda, compartimentado em «Collectivo», «Augmentativo» 
e «Diminutivo», que são definidos genericamente com o recurso 
ao critério semântico, o mesmo critério que foi utilizado por todos 
os outros autores já abordados, sendo, no entanto, pontualmente 
coadjuvado por outros critérios que referenciaremos nos respetivos 
lugares. Assim, o nome «Proprio he o que se dá a cada individuo, 
ou compete a uma só cousa», por exemplo, «Lisboa, Coimbra», que 



257

dizem respeito «a estas cidades» (FIgueIredo, 1799: 7). o nome 
«Appellativo he o que se applica, ou póde competir a muitas cousas 
do mesmo genero», como «Homem», «sem pensamento mais deste 
homem que daquelle» (FIgueIredo, 1799: 7). Por seu turno, «este 
nome Appellativo póde ser»: (a) «Collectivo» que, do mesmo ponto 
de vista semântico utilizado por contador de Argote e reis Lobato, 
«he o que no singular» «significa muitas cousas», a saber: «Povo» que 
«significa multidão» (FIgueIredo, 1799: 7), (b) «Augmentativo» 
que «he o que accrescenta a significação do nome principal, donde se 
dirivou, como de Drago Dragão» (FIgueIredo, 1799: 7), sendo esta 
ideia a mesma já anteriormente exposta por José dos reis Lobato, e 
(c) «Diminutivo» que «he o que tira, ou significa com diminuição o 
mesmo que o principal, ou primitivo, donde nasce», como de «Filho 
dizemos Filhinho» (FIgueIredo, 1799: 7).

Quanto às subclasses do nome adjetivo, Pedro José de Figueiredo 
afasta-se por completo das classificações propostas pelos seus 
predecessores do corpus, na medida em que distingue o (1) «Adjectivo 
propriamente dito» que caracteriza, numa perspetiva sintático 
colocacional, como aquele «que se junta» ou se «accrescenta á cousa, 
ou á substancia» para, semanticamente, «lhe denotar a sua qualidade» 
(FIgueIredo, 1799: 11). (2) o adjetivo «Pronome» que encara de 
um ponto de vista semântico, ao qual parecem estar ligadas algumas 
propriedades definitórias de cariz sintático funcional, como o «que 
se põe em lugar da mesma cousa, não já para lhe declarar alguma 
qualidade, mas para representar a mesma cousa em si» (FIgueIredo, 
1799: 11-12). como se depreende, esta definição está em consonância 
com a própria definição de nome substantivo, sendo de novo 
corroborada pelo autor quando aborda a declinação dos pronomes. 
e, por fim, (3) o adjetivo «Participio», aduzindo que, de um ponto 
de vista semântico, é aquele que «não só (…) denota qualidade, 
mas até (…) chega a descobrir a acção», reiterando que «estas são as 
tres propriedades da substancia, que vem a ser qualidade, pessoa, e 
acção». (FIgueIredo, 1799: 12). no entanto, chama a atenção para 
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o facto de tratar do adjetivo «Participio» «depois dos Verbos, por 
ser o lugar proprio, que lhe assignam quasi todos os grammaticos» 
(FIgueIredo, 1799: 12).

no que diz respeito aos (1) nomes adjetivos propriamente ditos, 
ou seja, dos que «se ajuntam á substancia, e exprimem alguma das 
suas qualidades» (FIgueIredo, 1799: 12), o gramático reconhece o 
adjetivo «partitivo», o adjetivo «Possessivo», o adjetivo «Numeral», o 
adjetivo «Patrio», o adjetivo «Gentilico», o adjetivo «Positivo», o adjetivo 
«Comparativo» e o adjetivo «Superlativo».

Assim, o adjetivo «partitivo» é definido, através do citério 
semântico, também usado anteriormente por reis Lobato, como o 
«que significa dividida parte de alguma multidão», por exemplo, 
«Um, Algum, Qualquer, Cada» (FIgueIredo, 1799: 12). o adjetivo 
«Possessivo», que não sendo referido por nenhum outro gramático, 
é encarado por Figueiredo, de um ponto de vista semântico, como 
aquele que «he dirivado do mesmo nome do possuidor da cousa», 
apresentando o exemplo de «Christão de christo, Paternal de Pai», 
mas adverte que estes adjetivos «são muito raros» (FIgueIredo, 
1799: 12). Por seu turno, recorrendo a um critério de cunho semântico, 
utilizado também por contador de Argote, reis Lobato e Pedro José da 
Fonseca397, o adjetivo «Numeral» é caracterizado como sendo «o que 
significa o numero», admitindo que nos casos em que «este numero 
he indeterminado», por exemplo, «Um, Dous, Tres» o numeral chama-
se «Cardinal» e «quando o numero he certo, e determinado», como 
«Primeiro, Segundo, Terceiro, he Numeral Ordinal» (FIgueIredo, 
1799: 12). o adjetivo «Patrio» é caracterizado, através do critério 
semântico ou lógico-objetivo, ao qual também já tinham recorrido 
todos os autores aqui abordados398, como aquele adjetivo que «mostra 
_________________________
397 A este respeito, convém não esquecer que casimiro não reconheceu este nome como fazendo 

parte da macro classe do nome.
398 não devemos esquecer que Pedro José da Fonseca chamou a estes nomes derivados «Gentilicios, 

ou Nacionaes» cuja definição vale a pena relembrar: «são os [nomes] que declarão de que gente, 
nação, ou patria cada hum he», como, por exemplo, «de Portugal, Portuguez; do Alentejo, Alemtejão; 
de tras-os-Montes, Transmontano; de Bragança, Braganção, ou Bragancez; de Lisboa, Lisbonense, 
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a patria, donde he algum natural», a saber: «Lisbonense de Lisboa». o 
adjetivo «Gentilico» é visto, também, na mesma perspetiva semântica, 
como o adjetivo «que declara a gente, ou a nação», como «Portuguez, 
Italiano» (FIgueIredo, 1799: 12), sendo de notar que esta definição 
se assemelha muito à explicação dada por António reis Lobato, João 
casimiro, contador de Argote, e, de certa forma, por Pedro Fonseca, 
embora estes dois últimos autores designassem estes adjetivos de 
«nacionaes» e de «gentilicios, ou nacionaes», respetivamente. Para 
a caracterização do adjetivo «Positivo», o gramático recorre a uma 
propriedade definitória de cariz semântico, utilizada, também, por 
todos os autores já abordados, já que compreende que este adjetivo 
«explica a qualidade de alguma cousa absoluta, e simplesmente», como 
«Grave, Douto, Prudente» (FIgueIredo, 1799: 12)399. na definição 
de adjetivo «Comparativo», o autor emprega o critério semântico, 
considerando que este grau «augmenta a significação do seu positivo, 
ou exprime pela comparação do mesmo Positivo», pelo que «se fórma 
accrescentando ao Positivo o adverbio Mais», como «Mais grave, Mais 
douto, Mais prudente». (FIgueIredo, 1799: 12). no entanto, nada 
mais acrescenta em relação a este grau do adjetivo, limitando-se a 
dizer, tal como já o tinha afirmado reis Lobato, que há nomes positivos 
que têm comparativos próprios, e por esta razão são irregulares, 
citando os casos dos positivos «Grande, Pequeno, Bom, Máo» que 
fazem os seguintes comparativos: «Maior, Menor, Melhor, Peior», e os 
positivos «Interno», «Externo» e «Antigo» que fazem os comparativos 
«Interior», «Exterior» e «Anterior» respetivamente (cf. FIgueIredo, 
1799: 14). A este respeito, defende ainda que há alguns comparativos 
«proprios Irregulares» que «carecem inteiramente de Positivos», 
sendo o caso de «Inferior», «Superior» e «Ulterior», a partir dos quais 
_________________________
 ou Lisbonez» (FonsecA 1799: 22), admitindo a covariância das formas «Braganção, ou Bragancez» 

de «Bragança» e «Lisbonense, ou Lisbonez» de «Lisboa».
399 neste contexto, convém salientar que nas definições apresentadas por reis Lobato, por Pedro 

José da Fonseca e por Pedro de Figueiredo há uma referência muito concreta ao adjetivo positivo: 
«significar a qualidade da coisa», enquanto nas definições apresentadas por contador de Argote 
e casimiro se limitam a afirmar que o positivo «significa a coisa».
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se fazem os superlativos «Infimo», «Supremo, ou Summo» e «Ultimo» 
respetivamente, advogando ainda que os comparativos «Citerior, e 
Posterior» não têm nem «Positivo, nem superlativo (FIgueIredo, 
1799: 14), porém, remetendo de novo para o uso, admite que no caso 
de «Posterior» em «duart.[sic] nun.[sic] acha se Postero, que he o 
Positivo de Posterior; mas não temos apontado exemplo de outro, que 
delle se servisse» (FIgueIredo, 1799: 14 (10)).

Para terminar as definições das várias subclasses do nome adjetivo 
«propriamente dito», o gramático fala, ainda, do adjetivo «Superlativo», 
que caracteriza com o recurso ao critério semântico, já antes usado por 
todos os autores em análise, embora de todas as exposições referidas 
a que mais se salientou tenha sido a de Pedro José da Fonseca por ser 
a definição que está mais completa e mais bem sistematizada. neste 
contexto, Pedro José de Figueiredo diz que o grau «Superlativo ainda 
sobe mais, e levanta a gráo mais eminente a significação do Positivo», 
argumentando que este grau se forma «juntando ao Positivo o adverbio 
Muito», dizendo-se «Muito grave, Muito douto, Muito prudente». no 
entanto, admite que «a maior parte delles se formam tambem do 
mesmo Positivo, mudando lhe a terminação em issimo, e levando já em 
si a significação superlativa», por exemplo, «de Grave, Gravissimo; de 
Douto, Doutissimo; de Prudente, Prudentissimo» (FIgueIredo, 1799: 
12), admitindo desta forma a covariância de duas formas superlativas 
para um mesmo positivo, por exemplo, do adjetivo positivo «Grave» 
o adjetivo superlativo «muito Grave ou Gravissimo», sendo que estas 
mesmas covariâncias já tinham sido reconhecidas antes por autores 
como reis Lobato e casimiro.

nesta sequência, o gramático passa de imediato à exposição das 
regras de formação dos adjetivos superlativos, defendendo que é a partir 
da terminação dos Positivos que se formam os respetivos superlativos. 
deste modo, apresenta as seguintes regras. (1) se o positivo termina 
em «o, ou e muda esta ultima vogal em issimo», por exemplo, «de 
Bello, Bellissimo; de grave, Gravissimo» (FIgueIredo, 1799: 13). 
da terminação em «o» excetuam-se os superlativos «Sacratissimo, de 
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Sagrado», «Amicissimo, de Amigo», «Frigidissimo de Frio», «Asperrimo 
de Aspero», defendendo que este último «he de camões, Brito, sousa, 
sá e Menezes, gabriel Pereira, Franco Barreto» (FIgueIredo, 1799: 
13 n (6)), entre outros, advertindo, porém, que nos mesmos «camões, 
e sous. [sic], assim como em couto, caminha, Leonel da costa &c. se 
acha algumas vezes Asperissimo», aceitando a covariância das formas 
«Asperrimo» e «Asperissimo»400. da terminação em «e» excetuam-se 
os casos de «Nobilissimo de Nobre» e Celeberrimo de Celebre». (2) 
os nomes que terminam em «ão fazem o superlativo mudando o o 
final em nissimo», a saber: «Sanissimo de São» e «Vanissimo de Vão», 
dos quais se excetua o superlativo «Christianissimo de Christão». (3) 
os nomes positivos que acabam em «l» e «r» formam «o superlativo 
accrescentando-se lhe issimo», por exemplo, «Generalissimo de 
General», «Particularissimo de Particular». Além disso, explica que, 
apesar de terminarem em «l», não seguem esta regra nomes como 
«Fidelissimo de Fiel» e «Infidelissimo de Infiel», além dos «Positivos 
Facil, e Difficil, que fazem no superlativo Facillimo, Difficillimo» 
(FIgueIredo, 1799: 13), reiterando que estes superlativos foram 
tomados da língua latina, explicando a sua utilização quer por 
ortografistas como duarte nunes de Leão quer por autores como Luís 
de camões, explicitando, pontualmente, a evolução histórica de alguns 
desses mesmos superlativos (cf. FIgueIredo, 1799: 13 n (7)). (4) o 
nome positivo que termina «em m muda o m em nissimo», como «de 
Bom, Bonissimo, de Commum, Communissimo» (FIgueIredo, 1799: 
13). (5) o nome positivo que acaba «em z, muda o z final em cissimo», 
por exemplo, «de Capaz, Capacissimo; de Feliz, Felicissimo; de Atroz, 
Atrocissimo» (FIgueIredo, 1799: 14). no entanto, à semelhança 
de Pedro José da Fonseca, adverte, de um ponto de vista diacrónico, 
que a «formação destes superlativos prov½, de que se terminavam 
antigamente todos de ordinario em ce», por exemplo, «Falace, Atroce, 
Felice, Infelice, Tenace, Veloce, &c. cujo uso ainda prevaleceu em alguns 
_________________________
400 tal como Pedro José da Fonseca também Pedro José de Figueiredo recorre, não raro, à autoridade 

dos clássicos para justificar determinados usos linguísticos.
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até nós, e ainda hoje he muito frequente escrevermos no plural Felices, 
Infelices &c.» (FIgueIredo, 1799: 14 n (8)).

Pedro José de Figueiredo excetua das regras anteriores os nomes 
positivos que têm superlativos próprios e que por isso são irregulares, 
apresentando os casos «Maximo» do positivo «Grande», «Minimo» 
do positivo «Pequeno», «Optimo» do positivo «Bom» e «Péssimo» do 
positivo «Máo» (cf. FIgueIredo, 1799: 14). Por outro lado, de um 
ponto de vista diacrónico, reitera que estes superlativos passaram 
«do Latim para a nossa Linguagem», mas foram pouco utilizados, 
já que «commummente diziam» os «nossos primeiros escriptores» 
«de Grande Grandissimo, de Bom Bonissimo, de Máo Malissimo», 
admitindo, desta forma, a covariância formal de, por exemplo, «Grande 
Grandissimo» ou «Maximo». Além disso, acrescenta que o «superlativo 
Minimo ainda trabalha duart.[sic] nun.[sic] por fazer vulgar no seu 
tempo», defendendo, contudo, que o «superlativo Pessimo he o mais 
antigo delles» e o superlativo «Maximo mais parece deduzido do 
positivo Magno, a que melhor corresponde» (FIgueIredo, 1799: 14 
(9)). o gramático admite, ainda, que se podem juntar a estas exceções, 
ou seja, aos nomes positivos que têm superlativos próprios, os casos 
do positivo «Interno» que faz o superlativo «Intimo», «Externo», 
«Extremo», «Antigo», «Antiquissimo». Para terminar, defende que 
os «comparativos, que temos proprios Irregulares, a que damos 
superlativos tambem irregulares» não têm positivos: «Inferior, Infimo: 
Superior, Supremo, ou Summo; Ulterior, Ultimo» (FIgueIredo, 1799: 
14).

Ao encerrar o assunto da formação dos adjetivos superlativos, à 
semelhança de reis Lobato, Pedro José de Figueiredo fala ainda dos 
nomes que não «formam comparativos, nem superlativos», ou seja, 
nomes adjetivos que não admitem flexão em grau, englobando neste 
conjunto os «nomes Partitivos, numeraes, Patrios, gentilicos, e os 
Pronomes» e «todos aquelles, cuja significação não póde crescer, ou 
augmentar se» (FIgueIredo, 1799: 14).
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do que ficou exposto, apresentamos a sistematização do nome 
consagrada por Pedro de Figueiredo:

_________________________
401 o autor apresenta a declinação do nome «rainha»: singular – nom. A raînha, gen. da raînha, 

dat. á Rainha, Acc. a Rainha, Voc. ó Raînha, Abl. da Raînha, plural – nom. Ás Raînhas, gen. das 
Raînhas, dat. ás Raînhas, Acc. as Rainhas, Voc. ó Raînhas, Abl. das Raînhas (cf. FIgueIredo, 
1799: 7).

Quanto à declinação dos nomes substantivos, Pedro Figueiredo, na 
senda de reis Lobato, argumenta que os nomes «são em si indeclinaveis, 
pois nenhuma variação tem nos casos pela terminação». Apesar disso, 
defende que os mesmos «podem declinar se juntamente com o Artigo» 
definido, reduzindo a duas as declinações: a primeira que diz respeito 
aos «nomes acabados nas vogaes a, e, i, o, u»401 (FIgueIredo, 1799: 

As ideias linguísticas portuguesas no século XVIII  
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7) e a segunda que contempla os «nomes acabados nas consoantes 
l, m, r, s, z»402 (FIgueIredo, 1799: 8). de seguida, reitera que nas 
duas declinações pode usar-se também o artigo indefinido, mas 
advoga, sob um prisma semântico, que sendo os «nomes proprios» 
«demonstrativos de si mesmo[s], de ordinario se declinam sómente 
com o Artigo indefinido» (cf. FIgueIredo, 1799: 8) e não têm 
número plural, ao contrário dos nomes «Appellativos» que se declinam 
em ambos os números (cf. FIgueIredo, 1799: 8). no entanto, o 
autor chama a atenção para o facto de em português existirem «alguns 
nomes peregrinos, que terminam em outras letras como «Canon, Jacob, 
Isác, Madrid, e outros muitos proprios», «os quaes», apesar de estarem 
adotados, são irregulares (cf. FIgueIredo, 1799: 8).

Ao iniciar o assunto da declinação dos nomes adjetivos, Pedro 
de Figueiredo em conformidade com os outros autores do corpus, 
reconhece os adjetivos que têm uma terminação e os que têm duas403, 
reiterando que nos casos em que têm duas terminações serve «uma 
para se juntar ao substantivo masculino, [e a] outra [para se juntar] 
ao feminino», por exemplo, «Justo, Justa» (FIgueIredo, 1799: 10) 
e os que têm uma única terminação serve «igualmente para ambos» 
os números, como «Prudente» (FIgueIredo, 1799: 10). nesta 
sequência, admite duas declinações dos nomes adjetivos, sendo 
que a primeira diz respeito aos adjetivos de duas terminações404 e a 
segunda declinação consagra os adjetivos de uma só terminação405 
_________________________
402 o gramático dá o exemplo da declinação do nome «cardeal»: singular – nom. O Cardial, gen. 

do Cardial, dat. ao Cardial, Acc. o Cardial, Voc. ó Cardial, Abl. do Cardial, plural – nom. Os 
Cardiaes, gen. dos Cardiaes, dat. aos Cardiaes, Acc. os Cardiaes, Voc. ó Cardiaes, Abl. dos Cardiaes. 
(FIgueIredo, 1799: 8).

403 cumpre, entretanto, lembrar que João Joaquim casimiro apenas reconhece os adjetivos biformes 
e uniformes, mas não faz nenhuma referência à relação adjetivo-substantivo (cf. cAsIMIro:

 1792: 2).
404 Pedro de Figueiredo socorre-se do adjetivo «Justo, Justa»: singular – nom. O Justo, a Justa, gen. 

do Justo, da Justa, dat. ao Justo, á Justa, Acc. o Justo, a Justa, Voc. ó Justo, ó Justa, Abl. do Justo, da 
Justa, plural – nom. Os Justos, as Justas, gen. dos Justos, das Justas, dat. aos Justos, ás Justas, Acc. 
os Justos, as Justas, Voc. ó Justos, ó Justas, Abl. dos Justos, das Justas. (cf. FIgueIredo, 1799: 10).

405 o gramático expõe a declinação do adjetivo «Prudente»: singular – nom. O, ou a Prudente, gen. 
do, ou da Prudente, dat. ao, ou á Prudente, Acc. o, ou a Prudente, Voc. ó Prudente, Abl. do, ou da 
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_________________________
 Prudente, plural – nom. Os, ou as Prudentes, gen. dos, ou das Prudentes, dat. aos, ou ás Prudentes, 

Acc. os, ou as Prudentes, Voc. ó Prudentes, Abl. dos, ou das Prudentes (cf. FIgueIredo,
 1799: 11).
406 Pensamos que o autor se quisesse referir à vogal «a».
407 segundo o gramático, constituem uma exceção a esta regra os casos seguintes: «Um, Uma; Algum, 

Alguma; Nenhum, Nenhuma» (FIgueIredo, 1799: 11).

(cf. FIgueIredo, 1799: 10-11). neste contexto, seguindo o mesmo 
procedimento já antes levado a cabo por Pedro José da Fonseca, Pedro 
José de Figueiredo expõe as regras de formação do feminino dos 
adjetivos de duas terminações a partir da sua terminação masculina, 
adiantando que esses adjetivos ou (1) terminam nas «vogaes o, u», ou 
(2) acabam no «dithongo ão», ou (3) terminam nas «consoantes «m, 
e r», no masculino. Assim, defende que os que (1) acabam em vogal 
«o» «formam a terminação feminina mudando o o em a», a saber: 
«Justo, Justa; Perfeito, Perfeita» (FIgueIredo, 1799: 11) e os que 
acabam em vogal «u» «accrescentam a mesma letra a», por exemplo, 
«Cru, Crua; Nu, Nua» (FIgueIredo, 1799: 11). os que (2) terminam 
no «dithongo ão perdem o o», como «São, Sã; Meão, Meã; Cortezão, 
Cortezã» (FIgueIredo, 1799: 11). os que (3) acabam em consoante 
«m» «mudam» esse «m» em «e»406, a saber: «Bom, Boa; Commum, 
Commia»407. no entanto, através de um ponto de vista diacrónico, 
o autor esclarece que os «Antigos» consideravam que este adjetivo 
tinha uma única terminação, «e diziam quasi sempre: Vida commum, 
Natureza commum, (…) e assim tambem no plural: Ordens communs. 
Opiniões communs &c.» (FIgueIredo, 1799: 11 n (5)), admitindo, 
numa perspetiva sincrónica, que «á sua imitação muitos aindagora 
praticam», concluindo que «neste uso muito bem os auctoriza, não 
só os desculpa o Adverbio, que delle se diriva, que, devendo ser como 
todos os outros formado da terminação feminina, he Commummente, 
e não Commiamente» (FIgueIredo, 1799: 11 n (5)). ora, cumpre 
assinalar, entretanto, que, apesar de Pedro José de Figueiredo incluir 
o adjetivo «commum» nas regras dos adjetivos de duas terminações, 
admite também o uso deste adjetivo como uniforme, aceitando, deste 
modo a covariância deste item linguístico.
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Por seu turno, os adjetivos que terminam na consoante «r», na 
sua maioria derivados dos verbos em «or», «accrescentam a vogal 
a», por exemplo, «Amador, Amadora, Defensor, Defensora; Vencedor, 
Vencedora» (FIgueIredo, 1799: 11).

Além da declinação dos nomes substantivos e dos nomes adjetivos, 
Pedro de Figueiredo expõe a declinação dos pronomes, uma vez 
que os inclui numa das «differentes especies do nome Adjectivo» 
(FIgueIredo, 1799: 11). neste contexto, utilizando o critério sintático 
funcional que é complementado com o critério semântico ou lógico 
objetivo, advoga que «Quando o nome substantivo não está na oração, 
mas está outro em seu lugar» chama-se a este último «Pronome», que 
«significa pessoa, ou cousa determinada» (FIgueIredo, 1799: 15), 
dividindo-o em pronome «Demonstrativo», «reciproco», «Possessivo», 
«Relativo» e «Interrogativo», dos quais apresenta as respetivas 
declinações408, excetuando o pronome «possessivo», que, segundo o 
autor, se declina como os nomes adjetivos «Justo, Justa» cuja única 
diferença reside no facto de os possessivos não terem o caso vocativo, 
salvo os pronomes «Meu, Minha» (FIgueIredo, 1799: 17).
_________________________
408 o gramático apresenta a declinação do pronome «Demonstrativo» da primeira pessoa, da segunda 

pessoa e da terceira pessoa, no singular e no plural. Assim, na primeira pessoa: singular – nom. 
Eu., gen. de Mim., dat. Me, ou a Mim., Acc. Me, Mim, ou a Mim., Abl. Mim, ou de Mim., plural 
– nom. Nós., gen. de Nós., dat. Nos, ou a Nós., Acc. Nos, Nós, ou a Nós., Abl. Nós, ou de Nós. na 
segunda pessoa: singular – nom. Tu.; gen. de Ti., dat. Te, ou a Ti., Acc. Te, Ti, ou a Ti.; Voc. ó 
Tu., Abl. Ti, ou de Ti., plural – nom. Vós., gen. de Vós., dat. Vos, ou a Vós., Acc. Vos, Vós, ou a 
Vós., Voc. ó Vós., Abl. Vós, ou de Vós. na terceira pessoa: singular – nom. Elle, Ella., gen. d’Elle, 
d’Ella., dat. Lhe, ou a Elle, Lhe, ou a Ella.; Acc. O, Elle, ou a Elle, A, Ella, ou a Ella., Abl. Elle, ou 
d’Elle, Ella ou d’Ella., plural – nom. Elles, Ellas., gen. d’Elles, d’Ellas., dat. Lhes, ou a Elles, Lhes, 
ou a Ellas., Acc. Os, Elles, ou a Elles, As, Ellas, ou a Ellas., Abl. Elles, ou d’Elles, Ellas ou d’Ellas. 
declinação do pronome «reciproco»: singular e plural – gen. de Si., dat. Se, ou a Si., Acc. Se, Si, ou 
a Si., Abl. Si, ou de Si. declinação do pronome «relativo»: singular – nom. Que, ou o Qual; Que, 
ou a Qual., gen. de Que, Cujo, ou do Qual; de Que, Cuja, ou da Qual., dat. a Que, ou ao Qual, á 
Que, ou á Qual., Acc. Que, ou o Qual, Que, ou a Qual., Abl. de Que, ou do Qual, de Que, ou da 
Qual., plural – nom. Que, ou os Quaes, Que, ou as Quaes., gen. de Que, Cujos, ou dos Quaes. de 
Que, Cujas, ou das Quaes., dat. a Que, ou aos Quaes, á Que, ou ás Quaes., Acc. Que, ou os Quaes, 
Que, ou as Quaes., Abl. de Que, ou dos Quaes, de Que, ou das Quaes. declinação do pronome 
«interrogativo»: singular – nom. Quem, ou Qual., gen. de Quem, ou de Qual., dat. a Quem, ou 
a Qual., Acc. Quem, ou Qual., Abl. de Quem, ou de Qual. plural – nom. Quem, ou Quaes., gen. 
de Quem, ou de Quaes., dat. a Quem, ou a Quaes., Acc. Quem, ou Quaes., Abl. de Quem, ou de 
Quaes (cf. FIgueIredo, 1799: 15-17).
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Assim, quando o gramático apresenta a declinação do pronome 
«demonstrativo» «Elle» que, de um ponto de vista morfológico, 
também o considera «relativo», diz que «os outros Pronomes 
demonstrativos da terceira pessoa» (FIgueIredo, 1799: 16) se 
declinam da mesma forma cuja única exceção se prende com o facto 
de os «outros» pronomes levarem «no numero singular unicamente 
hia terceira terminação, a que se póde chamar neutra», do seguinte 
modo: «Este, Esta, Isto; Esse, Essa, Isso, Aquelle, Aquella, Aquillo». A 
este respeito, cumpre frisar, entretanto, que o gramático, em nota de 
rodapé, sublinha que «não se póde duvidar, que sejam estas verdadeiras 
terminações destes Pronomes», reiterando que pela «negação da 
concordancia chamamos neutras». o mesmo ocorre com os adjetivos 
«Todo, Toda» que têm a forma neutra «Tudo», «Algum, Alguma» que 
possui a forma neutra «Alguem», «Nenhum, Nenhuma» que assume 
a forma neutra «Ninguem» e «Outro, Outra» que tem a forma neutra 
«Outrem», reiterando que este aspeto é particular à língua portuguesa, 
apelidando-o de «Lusitanismo». Ademais, acrescenta, de um ponto 
de vista diacrónico, que «nesta terceira fórma não mudavam estes 
Pronomes de ordinario para com os Antigos, pois nelles se encontrará 
Esto, Esso, Aquello, e ao mesmo Pronome Elle tambem accrescentavam 
terceira fórma»: «Elle, Ella, Ello», apoiando-se na autoridade dos 
clássicos para defender o seu ponto de vista, uma vez que «sempre 
usaram» essa «terceira fórma» autores como «Fernão Lopes, Azurara, 
rezende, Bernardim ribeiro &c.» (FIgueIredo, 1799: 16 n (11)).

Além do que ficou exposto, o gramático salienta ainda que os 
compostos de «Este, Esse, Aquelle» têm também três terminações, 
apontando os casos de «Estemesmo, Estamesma» que assume a forma 
neutra «Istomesmo», «Essemesmo, Essamesma» com a forma neutra 
«Issomesmo» e «Aquellemesmo, Aquellamesma» que possui a forma 
neutra «Aquillomesmo». no entanto, chama a atenção para o facto 
de «Estoutro, Estoutra; Essoutro, Essoutra; Aquelloutro, Aquelloutra» 
(FIgueIredo, 1799: 16) terem apenas duas terminações.

Por outro lado, o autor adianta, sob um ponto de vista etimológico, 
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que «dos Pronomes demonstrativos» «Eu e Tu» e do «Pronome 
reciproco» «de Si» nascem os «Adjectivos Possessivos» «a que os 
grammaticos chamam commummente Pronomes», por isso, sob 
um prisma formal, os primeiros são apelidados «Primitivos» e os 
segundos «dirivados». Assim, «do singular Eu, Tu, de Si nascem 
Meu, Minha; Teu, Tua; Seu, Sua: e do Plural Nós, e Vós nascem Nosso, 
Nossa; Vosso, Vossa», advogando que, tal como os seus primitivos, 
«são de primeira, segunda, e terceira pessoa», declinando-se, como já 
foi aludido, de acordo com o adjetivo «Justo, Justa» (FIgueIredo, 
1799: 17). Ao finalizar a abordagem à declinação dos pronomes, o autor 
defende que seguem a regra da declinação dos pronomes relativos, «á 
excepção do genitivo Cujo», os pronomes «Qualquer» e Quemquer» 
(FIgueIredo, 1799: 17).

no que concerne à categoria gramatical número, cumpre salientar 
que o autor reconhece o singular e o plural, apesar de não os definir, 
quando faz a abordagem ao «nome»409. Porém, adianta as regras da 
formação do plural dos nomes que, em consonância com os autores 
já abordados, se processam a partir dos respetivos singulares. neste 
âmbito, expõe as regras que dizem respeito aos nomes da primeira 
declinação e aos nomes que se referem à segunda declinação, na 
sequência da declinação dos nomes substantivos. Apesar disso, nada 
especifica a que subclasses do nome dizem respeito essas mesmas 
regras, mas, como se depreende, referem-se quer a substantivos quer 
a adjetivos. consequentemente explica que (I) os nomes «da primeira 
declinação formam o plural» acrescentando um «s» ao singular, por 
exemplo «Rainha, Raínhas; Lã, Lãs; Maçã, Maçãs; Ave, Aves; Lei, Leis; 
Olho, Olhos; Bahú, Bahús» (FIgueIredo, 1799: 8). no entanto, 
defende que os nomes que terminam no «dithongo ão» podem 
_________________________
409 Apesar disso, na parte que dedica ao artigo, define, semanticamente, o «Singular, que serve para 

significar huma cousa só» e o «Plural, que serve para muitas» (FIgueIredo, 1799: 6). esta razão 
pode justificar por si só a ausência de definição da categoria gramatical número, na medida em 
que o autor considera que o artigo está intimamente ligado ao nome, considerando que o «Artigo 
he huma voz, que nada significa, mas precede ao nome, e serve [para lhe] denotar o genero, o 
caso, e o numero» (FIgueIredo, 1799: 6).
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seguir a regra anterior, como «Mão, Mãos; Irmão, Irmãos, Cidadão, 
Cidadãos», mas podem também formar o plural, ou (1) mudando o 
«aõ» para «ães», como «Cão, Cães; Pão, Pães; Capitão, Capitães», ou 
(2) mudando o «aõ» para «ões», a saber: «Sermão, Sermões; Coração, 
Corações; Opinião, Opiniões» (FIgueIredo, 1799: 8).

no que diz respeito (II) aos nomes «que pertencem á segunda 
declinação», o gramático adianta que (1) os nomes que terminam em 
«al, ol, ul mudam o l em es», assim como «Cardial, Cardiaes; Farol, 
Faroes; Taful, Tafues», dos quais se excluem «Mal», «Consul, e os 
seus compostos Visconsul, Proconsul», que fazem os plurais «Males», 
«Consules, Visconsules, Proconsules», respetivamente, e o nome 
«Real», na aceção de «moeda, que por contracção faz Réis» no plural 
(FIgueIredo, 1799: 8). (2) os nomes que acabam em «el mudam o l 
em is», por exemplo, «Annél, Anneis, Painel, Paineis» (FIgueIredo, 
1799: 9). (3) os nomes que terminam em «il longo mudam o l em s», 
como «Ceitil, Ceitis; Ardil, Ardis», porém, constituem uma exceção a 
esta regra todos os «adjectivos que terminam em il breve, os quaes (…) 
mudam o il em eis»410, por exemplo, «Agil, Ageis; Inutil, Inuteis; Docil, 
Dóceis». Ainda a propósito destes últimos nomes, o autor, sob um ponto 
de vista diacrónico, explica que «os Antigos acabavam quasi todos estes 
adjectivos» «accrescentando lhe no plural a syllaba es», registando os 
seguintes usos dessa mesma época: «Inutiles, Dociles, Faciles, Esteriles, 
Volatiles, Aquatiles &c.», conforme exposto por «camões eclog. 
[sic] VI. E do rio as saxatiles lamprêas», insistindo, ainda, que nesse 
estádio anterior muitos desses nomes terminavam «no singular em 
e», «dizendo Inutile, Facile, Difficile &c.» (FIgueIredo, 1799: 9 n 
(1)). (4) os nomes que acabam em «m» mudam esta terminação em 
«ns», por exemplo, «Bem, Bens; Serafim, Serafins; Som, Sons; Dom, 
Dons; (…) Jejum, Jejuns» (FIgueIredo, 1799: 9). A propósito do 
exemplo «Dom, Dons», Pedro Figueiredo tece alguns comentários 
de natureza quer sincrónica quer diacrónica que são, de resto, muito 

_________________________
410 A influência da língua latina é ainda visível nas designações de «longo e breve».
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semelhantes aos já antes avançados por Pedro José da Fonseca. com 
efeito, admitindo a covariância do plural de «Dom» – «Dões, Dons», 
Pedro de Figueiredo diz, através de um ponto de vista sincrónico, 
que a variante do plural «Dons» foi preterida pelos «escriptores de 
melhor nota», os quais optaram «quasi sempre» pela variante «Dões», 
apoiando-se na «orthographia [de] duarte nunes» para explicar, 
de um ponto de vista semântico-etimológico, que a «a palavra Dom, 
quando significava prenome de dignidade, ou de nobreza, a que lhe 
corresponde no Latim Dominus, fazia no plural Dons» e na aceção 
de «beneficio, ou dadiva» que «vẽ [do latim] Donum, fazia sempre 
[o plural] Dões». no entanto, em consonância com Pedro José da 
Fonseca, o autor admite que «Hoje em ambas as accepções dizemos 
indifferentemente Dons» (FIgueIredo, 1799: 9 n (2)). (5) os nomes 
que terminam «nas consoantes r, z, accrescentam ao plural a syllaba 
es», a saber: «Mar, Máres; Prazer, Prazeres; Martyr, Martyres; Flor, 
Flores; Catur, Catures; Paz, Pazes; Vez, Vezes; Perdiz, Perdizes; Noz, 
Nozes; Luz, Luzes» (FIgueIredo, 1799: 9).

no que concerne (6) aos nomes que acabam no singular em «s», o 
autor admite que são «mui poucos», apresentando os casos de «Deos» 
que «tẽ no plural Deozes», «Calis, Calices», os «Adjectivos Simples, 
e Duples» admitindo a covariância das formas «Simplices, Simples» 
e «Duples, Duplices», já que «uns dão Simplices e Duplices» à forma 
plural «e outros conservam lhe a mesma terminação do singular». 
neste grupo dos nomes que terminam no singular em «s», o gramático 
chama a atenção para o facto de «alguns nomes» não fazerem a 
«mudança do singular para o plural», ou seja, serem invariáveis em 
número, expondo os casos dos nomes «Ourives, Alferes, (…) Cáis, 
Arrais &c.» (FIgueIredo, 1799: 9). A respeito destes últimos 
exemplos, cumpre frisar que o autor não se limita a descrever o uso 
num estádio da língua que lhe é seu contemporâneo, uma vez que 
confronta esse mesmo uso com usos distintos, em anteriores estádios 
da língua. Assim, relativamente ao plural de «Alferes», defende que, 
além de se usar a forma invariável para singular e plural, «tambem se 
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acha Alferezes» no plural, apoiando-se novamente no uso dos autores 
mais conceituados, na medida em que diz que «assim o usou Miguel 
castanhozo, camões, sousa, Mousinho de Quebedo, e ainda Franc.
[sic] Barret.[sic]», chegando mesmo a citar um exemplo retirado da 
«traducç.[sic] da eneida Liv. XI. out. III» (FIgueIredo, 1799: 9 n 
(3)) de Francisco Barreto: «Os Alferezes Volscos vão amar se» (Barreto 
apud FIgueIredo, 1799: 9 n (3)). o mesmo procedimento é levado 
a cabo pelo autor relativamente ao nome «Ourives», já que defende 
que também a este nome «davam no plural «Ourivizes. ordenaç.[sic] 
das Leis d’elrei d. Affonso V, que depois emendaram Ourivezes», 
apoiando-se, novamente, na autoridade dos autores clássicos, pois 
desta maneira «disse duart.[sic] nun.[sic] &c». (FIgueIredo, 1799: 
9 n (3)).

o autor defende que (7) há nomes que não têm número plural, 
distinguindo neste grupo quer os nomes próprios411, «ou sejam nomes 
de Homem, Mulher, reino, Provincia, cidade, Monte, rio &c.», por 
exemplo, «Marcos, Domingos, Carlos, Mathias, com patronymicos[412] 
Alvares, Pires, Vasques &c.», quer «alguns outros» nomes, como «Cal, 
Mel, (…) Trem, Ferrugem, e alguns mais» (FIgueIredo, 1799: 9-10). 
A respeito do nome «Mel», em consonância com Pedro José da Fonseca, 
o autor fornece indicadores do fenómeno de evolução do português, 
já que atesta que num estádio da língua anterior ao seu tempo este 
nome aparece na «grammatica Portugueza», de João de Barros, entre 
os nomes «que careciam de plural». todavia, recuando ainda mais no 
tempo, defende que, antes de Barros, «Leonel da costa, traduzindo a 
Virgilio na IV. georgica, tinha duas vezes tambem escrito Melles», o 
mesmo acontecendo com «gomes eannes de Azurara», mas sustenta 
que «Franc.[sic] Barret.[sic] na traducç.[sic] da eneida L. I. dando lhe 

_________________________
411 no momento em que abordou a declinação dos nomes substantivos, o autor já se tinha referido ao 

facto de os nomes próprios não terem plural, sendo esta uma das características que os distinguia 
dos nomes apelativos (cf. FIgueIredo, 1799: 8).

412 A este propósito, convém referir que o autor não usa a designação de «patronymicos» em mais 
nenhuma circunstância.
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igualmente o plural, o emendou» para «Meis» (FIgueIredo, 1799: 10 
n (4)). Ao terminar a formação do plural comunica que (5) há nomes 
que «carecem, ou são defectivos do numero singular», exemplificando 
com os nomes «Exequias, Actas, Andas, Viveres, Alviçaras, Preces, 
Fauces», e «outros muitos, que pelo uso se aprenderão mui facilmente» 
(FIgueIredo, 1799: 10), adotando, desta forma, uma atitude muito 
característica de contador de Argote, que remetia para o uso um 
determinado esclarecimento.

em capítulo distinto, Pedro José de Figueiredo aborda o género 
dos nomes substantivos, mas não define esta categoria gramatical. 
Apesar disso, reconhece o «Masculino», o «Feminino» e o «Commum 
de dous», «isto he, commum a um, e a outro genero», reiterando, na 
senda de Pedro José da Fonseca, que os géneros se conhecem com 
relativa facilidade «pelos Artigos, que lhe precedem», pois «o Artigo O 
mostra os do genero Masculino» e «o Artigo A os do Feminino». Além 
disso, seguindo de perto reis Lobato, reitera que o género também 
se pode conhecer de duas maneiras, ou seja, semanticamente, pela 
«significação» e, morfologicamente, «pela terminação», de acordo com 
o que têm estabelecido «os grammaticos» (FIgueIredo, 1799: 18). 
Além disso, no momento em que expõe as regras que dizem respeito 
ao género, o autor não se limita a explanar os respetivos exemplos, já 
que numa perspetiva diacrónica regista elementos que nos oferecem 
indicações sobre o fenómeno da evolução da língua, apresentando, 
não raras vezes, os usos da época do autor em confronto com os 
usos considerados na época antiquados. esta estratégia vem, aliás, 
no seguimento da que o autor adotou quando abordou a categoria 
gramatical número.

no domínio das regras para se conhecer o género dos nomes 
pela «significação», o gramático segue de perto as considerações 
apresentadas por reis Lobato sobre o mesmo assunto, considerando 
em primeiro lugar os nomes masculinos e em seguida os nomes 
femininos. não obstante, no momento em que faz referência aos nomes 
comuns aos dois géneros, onde inclui os nomes «Promiscuos», utiliza 
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como elementos caracterizadores desses mesmos nomes aspetos de 
natureza morfológica, semântica e sintática colocacional. Assim, «I.» 
diz que são masculinos os nomes «que significam macho» quer sejam 
«proprios» quer sejam «appellativos», especificando que tanto podem 
ser «nomes de homem», como «João, António», nomes «de brutos 
animaes», por exemplo, «Leão, Javali» ou nomes «de cousas, que se 
refiram do homem», a saber: «Principe, Cardial» (FIgueIredo, 1799: 
18). Adiciona aos nomes masculinos os «nomes proprios de Mares», 
por exemplo, «Oceano, Baltico», os nomes «de rios», como «Tejo, 
Mondego», os nomes «de Ventos», por exemplo, «Norte, Nordeste» e 
os «nomes de Mezes», como «Fevereiro, Julho», e, curiosamente, é o 
primeiro autor estudado a fazer referência aos nomes das «Letras do 
Abcedario», por exemplo, «A, B, c, d &c.» (FIgueIredo, 1799: 18). 

no que diz respeito aos nomes femininos, «II.» advoga que 
pertencem a este grupo os nomes «que significam femea» quer sejam 
«proprios» quer sejam «appellativos», distinguindo os que são «de 
mulheres», por exemplo, «Maria, Ignacia», os que são «de brutos», como 
«Ovelha, Raposa» e os que são de «cousa, que diga respeito a mulher», 
a saber: «Condessa, Baronesa». diz, ainda, que são do género feminino 
os nomes que «significam alguma das quatro partes do Mundo», como 
«Europa, Asia, Africa, America», os nomes das «principaes sciencias, e 
Artes Liberaes», como «Theologia, Mathematica, Grammatica, Poesia» e 
ainda «quasi todos os nomes das Virtudes, e Vicios», como «Prudencia, 
Generosidade, Ingratidão». (FIgueIredo, 1799: 18-19).

relativamente aos nomes comuns de dois, «III.», Pedro José de 
Figueiredo, na senda de reis Lobato, diz que são os nomes que «com 
uma só terminação significam juntamente macho, e femea», e, por 
isso, «pertencem ora a um, ora a outro genero» podendo agregar-se-
lhes «qualquer dos Artigos», exemplificando com os nomes «Martyr, 
Infante, Virgem». curiosamente, ao contrário de reis Lobato que tinha 
tratado o substantivo «epiceno ou Promiscuo» numa regra distinta 
do substantivo «commum de dous» (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
193), Pedro de Figueiredo inclui aquele na mesma regra deste. Assim, 
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considera «Promiscuos» todos os nomes que «com um só Artigo 
significam igualmente macho e femea», especificando que «sempre 
se dizem do mesmo modo, ou seja macho, ou femea, e pertencem ao 
genero do Artigo, que lhe precede», como são os casos de «Cobra, 
Perdiz, Elefante, Crocodilo» (FIgueIredo, 1799: 19).

Por outro lado, no que concerne à identificação do género 
gramatical pela «terminação» do nome, o gramático descreve dez 
regras que passamos a expor: «I.» os nomes que terminam em «a», 
pertencentes à primeira declinação, são femininos, como «Rainha, 
Baixella». Porém, excetuam-se desta regra os nomes próprios «de 
homem», por exemplo, «Caliga, Seneca, Boaventura», os nomes de 
«rios», como são os casos de «Lima, Gaudiana»; os nomes de Montes, 
a saber: «Etna, Octa», os nomes que «dizem respeito, ou se referem 
ao homem», como «Monarcha, Poeta, Eremita», que «pertencem ao 
genero Masculino pela regra da significação», aos quais adiciona 
«alguns mais», por exemplo, «Dia, Enigma, Estratagema, Mappa, 
Clima, Cometa, Planeta, e outros» (FIgueIredo, 1799: 19). Além 
disso, utilizando a mesma estratégia já antes utilizada por Pedro José 
da Fonseca, dá conta da evolução de alguns itens linguísticos que 
outrora foram «femininos», mas que no seu tempo são usados como 
masculinos, sustentando os seus argumentos no uso desses mesmos 
femininos pelos «antigos escriptores». neste contexto, apresenta o 
nome «Clima», ao qual «Barr.[sic] fez Femin.[sic]», os nomes «Maná, 
Diadema, Mappa, e Planeta», os quais em «Heit.[sic] Pint.[sic] [se] 
acham femininos, o nome «Cometa» que «Barr.[sic] e Fr. Thom.[sic] 
de Jes.[sic] fizeram» do género feminino e o nome «Scisma» que 
foi apresentado por «Barr.[,] Brit.[sic] Fr. Thom.[sic] de Jes.[sic]» 
e ainda em «Fr. Luiz de sousa» como sendo do género feminino413 
(FIgueIredo, 1799: 19 n (1)).
_________________________
413 dos exemplos que Pedro José da Fonseca e Pedro José de Figueiredo apresentaram em comum, 

convém não olvidar que o primeiro autor listava os nomes «Diadema e Scisma», que debaixo da 
«autoridade dos classicos Portuguezes» podiam «ainda hoje usar[-se] em ambos os generos» 
(FonsecA, 1799: 314).
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«II.» os nomes que acabam em «e» são masculinos, como «Bosque, 
Semblante, Arrabalde, Monte». Apesar disso, o autor adverte que são do 
género feminino «Neve, Cohorte, Arvore, (…) Pyramide &c.», ou seja, 
«todos os nomes que pela regra da significação denotam cousa femea», 
sendo o caso dos nomes próprios «Calliope, Cybéle», englobando 
ainda os que acabam em «ade», como «Saudade, Bondade, Paridade, 
Variedade»414, os que têm «no final ice com a penultima longa», por 
exemplo, «Velhice, Sandice» e os que «acabam em é longo», por exemplo, 
«Galé, Polé, Maré» e, ainda, os «monosyllabos Fé, Sé». não obstante, são 
masculinos os nomes «Caffé, Boldrié, Petipé &c.» «conforme a regra» 
(FIgueIredo, 1799: 19-20). convém acrescentar, entretanto, que a 
propósito do exemplo do nome feminino «Arvore», como vem sendo 
hábito, o autor explica que num estádio da língua anterior ao do seu 
tempo, o nome «Arvore tambem se acha[va] Masculino»415, em autores 
como «Fern.[sic] Lopes», «Francisco de Moraes» e «duart.[sic] nun.
[sic]», entre outros autores (cf. FIgueIredo, 1799: 20 n (2)).

«III.» os nomes que terminam em «i, o, e u» são masculinos, 
como «Comboi, Olho, Breu, Bambú», apresentando como exceções, por 
serem femininos, os casos de «Lei, Grei» e «alguns nomes acabados 
em ó longo» (FIgueIredo, 1799: 20), como «Ilhó, Mó, Enxó &c., e 
Tribú», acentuando que este último exemplo foi usado como masculino 
por «duart.[sic] nun.[sic] (…) Barr.[sic] cam.[sic] Brito &c.», mas 
defende, por outro lado, que, apesar de «Vieir.[sic]» o ter usado como 
masculino, algumas vezes também o fez feminino416 (cf. FIgueIredo, 
1799: 20 n (3)).

_________________________
414 no entanto, constituem uma exceção a esta regra os casos de «Abbade, e Frade» que são do género 

masculino (cf. FIgueIredo, 1799: 20).
415 recorde-se que também Pedro José da Fonseca se refere a este mesmo exemplo, considerando 

que no seu tempo este nome pertence ao género feminino, mas confrontando-o com o uso de 
um estádio anterior defende que «antigamente» era masculino, fazendo referência explicita a sua 
utilização por parte de autores como Bernardim ribeiro e duarte nunes de Leão (cf. FonsecA, 
1799: 313).

416 Pedro José da Fonseca aponta o nome «Tribu» entre os nomes «que com a autoridade dos classicos 
Portuguezes se poderão ainda hoje usar em ambos os generos» (FonsecA, 1799: 314).
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«IV.» os nomes que terminam no «dithongo ão», pertencentes à 
primeira declinação, são do género masculino, por exemplo, «Limão, 
Sertão, Trovão», dos quais se excluem «Mão, Rebellião, Opinião &c.» 
e os nomes que acabam em «ção, pção», a saber: «Perfeição, Adoração, 
Presumpção, Adopção», porém, destes últimos são masculinos 
«Cabeção, Coração, Torrão &c.». Pertencem, ainda, ao género feminino 
os nomes que terminam em «dão, são, e xão», sendo o caso de 
«Mansidão, Gratidão, Prisão, Lesão, Geneflexão, Compaixão», entre 
outros (cf. FIgueIredo, 1799: 20).

«V.» os nomes pertencentes «á segunda declinação» que terminam 
em «l» são masculinos, como «Cardial, Annel, Covil, Caracól, Paúl», 
salvo o nome «cal» que é feminino (cf. FIgueIredo, 1799: 20).

«VI.» excetuando os casos de «Bem, Trem, Desdem, Vintem, e 
Homem, &c.» que são masculinos, todos os outros que terminam 
em «em» são femininos, como «Ordem, Linhagem, (…) Personagem, 
Ferrugem, Imagem» (FIgueIredo, 1799: 21), sendo que o nome 
«linhagem» que «significa Prole, ou Estirpe» foi sempre usado como 
«Masculino» por «Franc.[sic] Barret.[sic]». Apesar disso, defende que 
o mesmo nome «ainda hoje se toma ora Masculino, ora Feminino»417 
(FIgueIredo, 1799: 20 n (4)).

«VII.» os nomes que terminam em «im, om, um» são «todos 
do genero Masculino», por exemplo, «Jasmim, Som, Jejum» 
(FIgueIredo, 1799: 21). no entanto, indica, através de um prisma 
diacrónico, que o nome «Fim» «tinha para com os antigos terminação 
feminina», registando o seu uso por autores como «Fr. Heitor Pint.
[sic], (…) Bernardim ribeiro, castanheda, Barros, dam.[sic] de 
goes», entre outros. não obstante, reitera que em «alguns exemplos» 
apresentados pelos mesmos autores, «principalmente em Barr.[sic]», se 
encontra «Fim» no género masculino, pelo que «duarte nun.[sic] (…) 
e Franc.[sic] Barret.[sic]» catalogaram este nome como «commum de 

_________________________
417 Por seu turno, Pedro José da Fonseca defende que o nome «Linhagem» «antigamente» pertenceu 

ao género masculino, no entanto, «hoje» só se usa no feminino (cf. FonsecA, 1799: 313).
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dous», já que defendiam que o nome em questão era «ambiguo», no 
que concerne ao género gramatical418 (FIgueIredo, 1799: 20 n (5)).

«VIII.» os nomes que terminam em «r» são do género masculino, 
como «Pomar, Talher, Adir, Vapor, Catur», excetuando «Mulher, 
Colher, Cor, Dor, Flor» e «Aljezur», que são femininos. todavia, defende 
que quando «os Infinitos dos Verbos» «fazem as vezes de nomes 
substantivos» pertencem à regra geral, isto é, são do género masculino, 
como o caso de «Amar, Ver, Arguïr, Dispor» (FIgueIredo, 1799: 21).

«IX.» os nomes que acabam em «s» são masculinos, por 
exemplo, «Atlas, Ourives, Arrais, Editos, Jus» (FIgueIredo, 1799: 
21), admitindo, através do recurso ao critério morfológico, que em 
português não há «palavras acabadas na syllaba us, ou são mui raras», 
reafirmando que as exceções se reduzem a «alguns nomes proprios, 
como, Jesus, Mattheus &c.». da mesma forma, adianta que em 
português são «muito poucos» os nomes «que no singular acabam na 
letra s, por ser esta a letra caracteristica dos pluraes», defendendo, de 
um ponto de vista etimológico, que «nós nos servimos para exemplo da 
palavra Jus, a qual, aindaque trazida inteira do Latim, está adoptada», 
sendo «usada por Vieira mais de uma vez» (FIgueIredo, 1799: 21-
22 n (6)). Por outro lado, defende que são femininos os «defectivos 
de singular» que terminam em «as», como «Arras, Andas, Cocegas, 
Alviçaras &c.», «alguns da terminação es», sendo os casos de «Preces, 
Ephemerides &c.» e de «is» e «us» e, ainda, os nomes «Dosis, Hypothesis, 
(quando se escrevem por este modo)» (FIgueIredo, 1799: 21-22).

«X.» Pedro José de Figueiredo defende que todos os nomes que 
terminam em «z» são masculinos (FIgueIredo, 1799: 22), salvo os 
nomes «Paz, Tenaz, Vez, Torquez, Matriz, Codorniz, Voz, Noz, Cruz, 
Luz» e «alguns poucos mais» (FIgueIredo, 1799: 22) que são 
femininos.

_________________________
418 Pedro José da Fonseca catalogara este mesmo nome no grupo dos nomes que «antigamente» eram 

do «genero feminino, e hoje só do masculino» (FonsecA, 1799: 314).
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1.6. Anónimo (1804)

na definição geral de nome proposta pelo gramático anónimo 
denota-se o recurso a um único critério linguístico – o semântico ou 
lógico-objetivo, já que defende que o «noMe he huma palavra, que 
significa huma cousa, ou a qualidade de huma cousa», como «Pedra, 
Branca: Pedra significa huma cousa: Branca significa a qualidade da 
cousa» (AnÓnIMo, 1804: 4), sendo de destacar que esta definição é 
muito semelhante à caracterização apresentada anteriormente por reis 
Lobato e por Pedro de Figueiredo. em seguida, subdivide esta classe em 
nome substantivo e nome adjetivo, o que aliás se subentende pela própria 
definição de nome. nesta sequência, servindo-se novamente do critério 
semântico, reitera que o nome substantivo «he aquella palavra, que 
significa huma cousa», como «Homem, Bruto» (AnÓnIMo, 1804: 4) e 
o nome adjetivo «he huma palavra, que significa a qualidade de huma 
cousa, e por isso», de um ponto de vista sintático funcional, «depende 
de hum substantivo», como «branco, bom, bello». (AnÓnIMo, 1804: 
9). Por seu turno, na subclasse do nome substantivo, distingue, ainda, 
o substantivo «Proprio» e o substantivo «Commum ou Appellativo», 
sendo que, de um prisma semântico, o primeiro é «aquelle que significa 
huma cousa certa», como, por exemplo, «Pedro, Joannna, Lisboa, Tejo» 
(AnÓnIMo, 1804: 5) e o segundo «he aquelle que significa huma 
cousa incerta», como «Pedra, Rio» (AnÓnIMo, 1804: 5).

Posteriormente, de um ponto de vista morfológico, diz que 
as «propriedades do substantivo na Lingua Portugueza» são as 
seguintes: «ter Numeros, Generos, e impropriamente (…) Casos». 
(AnÓnIMo, 1804: 5). no que diz respeito ao número afirma que 
«saõ dous»: «Singular» que «serve para indicar huma cousa só», por 
exemplo, «Homem, Pedra» e «Plural» que «serve para indicar mais 
de huma cousa», por exemplo, «Homens, Pedras» (AnÓnIMo, 
1804: 6). no género dos nomes identifica o masculino e o feminino, 
e na categoria gramatical caso reconhece o nominativo, o genitivo, o 
dativo, o acusativo, o vocativo e o ablativo, «tomados da lingua Latina» 
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(AnÓnIMo, 1804: 6). no entanto, em nota de rodapé, esclarece que, 
excetuando os pronomes «Eu, Tu, Elle e Si», todos os «nomes saõ 
indeclináveis, e naõ tem casos, isto he, naõ tem differentes terminações 
dentro do mesmo numero, como na Lingua Latina» (AnÓnIMo, 1804: 
5 n(I)). este aspeto, de resto, já tinha sido anteriormente aflorado, por 
exemplo, por reis Lobato que advogava que nas línguas grega e latina os 
casos dos nomes se diferenciavam pela terminação, o que não acontecia 
nas línguas vulgares, já que nestas os nomes eram indeclináveis ou 
invariáveis dentro do mesmo número e para que se pudesse distinguir 
os ditos casos seria necessário antepor a cada um «huma particula» 
(cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 154). deste modo, também o autor 
anónimo defende que é necessário juntar «particulas, e artigos ou só» 
partículas quando se pretende declinar um nome (AnÓnIMo, 1804: 
5 n(I)). Apesar disso, ao terminar este esclarecimento, explica que na 
língua portuguesa só se pode falar em «nomes declináveis» ou com 
variação na terminação quando nos referimos aos números singular 
e plural, uma vez que os nomes, geralmente, «tem duas terminações, 
huma que serve para indicar o numero singular, (…) e outra (…) o 
numero plural» (AnÓnIMo, 1804: 6 n(I)).

do que ficou dito em relação ao caso dos nomes convém salientar 
que o gramático anónimo, apesar de ter consciência das diferenças 
entre o latim e o português, na senda de reis Lobato, continua a fazer 
uso dos referidos casos latinos, o que nos surpreende, sobretudo se 
tivermos em conta a gramática de Pedro José da Fonseca, vinda a lume 
25 anos antes da gramática do autor anónimo e que, como vimos, não 
aceitava, na língua portuguesa, os casos latinos.

Antes de iniciar a abordagem aos nomes adjetivos e em parágrafo 
distinto, o autor anónimo trata da declinação dos nomes substantivos, 
apresentando as declinações (1) do nome com o artigo «o», (2) do nome 
com o artigo «a» e (3) do nome sem artigo, já antes sistematizadas por 
contador de Argote, reis Lobato e casimiro. com efeito, o gramático 
expõe os seguintes exemplos da (1) declinação do nome «Homem» 
com o artigo «o»: singular – nom. o Homem, gen. d’o Homem, dat. ao 
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Homem, Acc. o Homem, Voc. Homem, Abl. do Homem. Plural – nom. 
os Homens, gen. d’os Homens, dat. aos Homens, Acc. os Homens, 
Voc. Homens, Abl. dos Homens, e da (2) declinação do nome mulher 
com o artigo «a»: singular – nom. a Mulher, gen. d’a Mulher, dat. á 
Mulher, Acc. a Mulher, Voc. Mulher, Abl. da Mulher. Plural – nom. as 
Mulheres, gen. d’as Mulheres, dat. ás Mulheres, Acc. as Mulheres, Voc. 
Mulheres, Abl. das Mulheres (cf. AnÓnIMo, 1804: 7). A este respeito, 
tal como contador de Argote e casimiro, o gramático anónimo nada 
aduz em relação às subclasses do nome substantivo, apresentando a 
sua declinação genérica, sem tecer qualquer consideração a respeito do 
nome «proprio» ou «commum», aos quais reis Lobato, como vimos, 
deu uma atenção considerável.

Além do que ficou exposto, saliente-se que o gramático de 1804, 
ainda a propósito da declinação do nome com o artigo «a» no dativo 
singular «á Mulher» e, em nota de rodapé, tece algumas considerações 
de natureza diacrónica, que são reveladoras da evolução da língua, 
já que admite que «este á com accento mostra que presentemente 
se supprime na pronunciaçaõ o artigo a, que os nossos antigos 
expressavaõ: aa, aas», o mesmo acontecendo nos casos de «d’o, d’as» 
em que o «apostrofo mostra que se supprime na pronuncia a vogal e na 
particula de», sendo de notar que «já hoje está em uso a suppressaõ» 
do dito apóstrofo, quer a nível da escrita quer a nível da oralidade, 
pronunciando-se «dos, das em vez de os de as.» (AnÓnIMo, 1804: 
7-8 n(I)). de resto, estes aspetos já tinham sido contemplados por 
reis Lobato no momento em que abordou a declinação dos artigos, 
afirmando, a propósito do dativo «á», do artigo «A», em ambos os 
números, que «se absorve na pronunciação a vogal a da preposição 
A, que precede á vogal a do artigo», por questões de facilidade de 
pronúncia, já que é mais breve e suave dizer «á ás», do que dous aa 
juntos hum da preposição, e outro do artigo» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 158 na). Por outro lado, o mesmo autor admite que «a preposição 
De anteposta ao genitivo ou ablativo» do artigo «O ou A» «perde a vogal 
e, e se ajunta com a vogal do artigo, que se lhe segue, pronunciando-
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se ambas as particulas, como se fossem huma só», sendo mais fácil 
pronunciar «d’o, d’os, d’a, d’as» do que dizer «de-o, de-os, de-a, de-as» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 157 na). de certa forma, esta mesma 
ideia foi também aludida por João Joaquim casimiro no momento em 
que abordou a contração da preposição com o artigo.

o gramático anónimo apresenta ainda a (3) declinação do nome 
«Homem» sem artigo: singular – nom. Homem, gen. de Homem, 
dat. a Homem, Acc. a Homem, Voc. Homem, Abl. de Homem,. Plural 
– nom. Homens, gen. de Homens, dat. a Homens, Acc. a Homens, 
Voc. Homens, Abl. de Homens (cf. AnÓnIMo, 1804: 7). tudo leva a 
crer que este exemplo serve como paradigma para as declinações do 
nome sem artigo, já que o gramático defende que os outros «nomes 
tanto masculinos, como femininos, quando se declinaõ sem artigo» 
(AnÓnIMo, 1804: 8) se processam da mesma forma.

Ao terminar o excurso que dedica ao caso dos nomes, faz algumas 
advertências a respeito do acusativo e do ablativo. deste modo, advoga 
que no acusativo, em ambos os números, «se ajunta tambem a particula 
para com o artigo, ou sem elle», por exemplo, «para o homem, ou 
para homem, para a mulher ou para mulher» (AnÓnIMo, 1804: 8). 
também ao ablativo de ambos os números «se ajunta as particulas em, 
com, por», explicando que a primeira «quando leva o artigo, perde o 
e, e muda o m em n», como, «n’o, n’a, n’os, n’as»; a segunda «conserva 
ordinariamente o m», por exemplo, «com o, com a, com os, com as»; 
e a última «muda o or em el», como «pel’o, pel’a, pel’os, pel’as». ora, 
se tivermos presente, mais uma vez, as explicações adiantadas por 
reis Lobato a respeito do artigo, verificamos que este autor chama a 
atenção para a contração da preposição «em» com o artigo «O ou A» 
no caso Ablativo. Ainda apoiado na «pronúncia», reis Lobato reitera 
que no mesmo caso ablativo quando a preposição «por» precede o 
artigo «O ou A» muda «o or em el e se ajunta com a vogal do artigo, 
pronunciando-se ambas as palavras como se fossem huma só, dizendo-
se pel-o, pel-os, pel-a, pe-las», em vez de «por-o, por-os, por-a, por-as.» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 157-158 nc).
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Quanto ao nome adjetivo, o autor anónimo distingue «tres 
especies mais necessarias», ou seja, (1) o «Adjectivo Méro, ou Positivo» 
que define, semanticamente, como «aquelle Adjectivo que significa 
simplesmente a qualidade de huma cousa», como «Justo, Feliz» 
(AnÓnIMo, 1804: 9), sendo de destacar que esta definição já tinha 
sido proposta pelo autor quando definiu genericamente o adjetivo. 
(2) o «Adjectivo Pronome» que, semanticamente, «he aquelle que 
significa o que já por outro nome se acha significado», por exemplo, 
«Eu, Este, Qual, Quem» (AnÓnIMo, 1804: 9-10) e (3) o «Adjectivo 
Participio» que, de um ponto de vista semântico-formal, «he o que naõ 
só significa a qualidade de huma cousa, mas tambem indica acçaõ, ou 
paixaõ, como o Verbo, de que se deriva», sendo o caso de «Amante, 
Amado» (AnÓnIMo, 1804: 10).

A estas subclasses de adjetivos, o gramático enumera outras que 
dizem respeito a «certas circunstancias, de que trataõ largamente os 
gramaticos». nestas subclasses engloba os adjetivos «[(4)] numerais, 
[(5)] Patrios, [(6)] Patronimicos, [(7)] comparativos, [(8)] superlativos 
&c. os quais omittimos», abordando, nesta sequência, apenas os 
«comparativos, e superlativos», mas, tão só, «para mostrar o modo 
de os formar» (AnÓnIMo, 1804: 10). neste contexto, através do 
recurso a um critério semântico, defende, à semelhança de Pedro 
José da Fonseca, que o adjetivo comparativo «he aquelle que além de 
significar a qualidade da cousa, indica comparação de huma cousa 
com outra», por exemplo, «Maior, Peior» (AnÓnIMo, 1804: 17) e 
o adjetivo superlativo «he aquelle, que como o comparativo, além 
de significar a qualidade da cousa, indica comparação, porém em 
grau mais eminente, do que o comparativo», como «Santissimo, 
Valentissimo». (AnÓnIMo, 1804: 18).

Assim, relativamente à formação destes «adjectivos» diz que, em 
português, só há os seguintes comparativos: «Maior, Menor, Melhor 
e Peior», que vêm dos adjetivos «grande, Pequeno, Bom e Máo», 
respetivamente, ou seja, os mesmos que foram ponderados por todos 
os autores do corpus. todavia, Pedro Fonseca foi o único gramático 
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a considerar que estes comparativos vieram do latim já nessa língua 
«formados comparativos, conserv[ando] em Portuguez a mesma 
propriedade» (FonsecA, 1799: 31). desta forma, o autor anónimo 
admite que os «outros Adjectivos» que não têm comparativo suprem 
essa falta «ajuntando ao positivo a particula mais», como «Santo, mais 
Santo» (AnÓnIMo, 1804: 18).

no atinente à formação do superlativo adianta o seguinte: «I.» 
quer os adjetivos «de duas terminações em o, a» quer os de «huma 
terminaçaõ em e, formaõ o superlativo mudando a vogal em issimo, 
issima», por exemplo, «Santo, Santa, Santissimo, Santissima, Forte, 
Fortissimo, Fortissima» (AnÓnIMo, 1804: 18). destes excluem-se os 
seguintes adjetivos de duas terminações: «Amigo, Amiga», «christaõ, 
christã», «Frio, Fria», «Inteiro, Inteira», «Áspero, Áspera» (AnÓnIMo, 
1804: 18-19) que têm os superlativos «Amicissimo, Amicissima», 
«Christianissimo, Christianissima», «Friissimo, Friissima», admitindo 
a covariância das formas «Frigidissimo», Frigidissima», «Integerrimo, 
Integerrima», «Asperrimo, Asperrima», reconhecendo também a 
covariância das «Asperissimo, Asperissima». da mesma forma, ficam 
excluídos da regra anterior os seguintes adjetivos de uma terminação: 
«celebre» e «nobre», com os superlativos: «Celeberrimo, Celeberrima»; 
e «Nolibissimo, Nobilissima» (AnÓnIMo, 1804: 19). «II.» os adjetivos 
que terminem em «l e r» formão o respetivo superlativo com a junção 
de «issimo, issima», por exemplo, «cruel, Cruelissimo, Cruelissima», 
«exemplar, Exemplarissimo, Exemplarissima» cujas exceções são: «Facil, 
difficil» que «formaõ (…) o superlativo ajuntando ao l as syllabas 
limo», a saber: «Facillimo, Fallicima419, Difficillimo, Difficillima». Por 
seu turno, os adjetivos que terminam em «m» mudam «na formaçaõ 
do superlativo» essa consoante «em n e se lhes ajuntaõ as syllabas 
issimo», por exemplo, «commum, Communissimo, Communissima» 
(AnÓnIMo, 1804: 19-20). os que terminam em «z mudaõ o z em c, e 
se lhes ajuntaõ as syllabas issimo, issima», como «capaz, Capacissimo» 
_________________________
419 A julgar pelo contexto em que estas regras são ditadas, parece-nos que esta forma é mais um erro 

de datilografia do que propriamente um erro do autor (cf. AnÓnIMo, 1804: 18).
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(AnÓnIMo, 1804: 20). Ao terminar a abordagem da formação do 
adjetivo superlativo, na senda dos autores já estudados, o gramático 
explica que «a maior parte dos positivos naõ formaõ superlativos», 
colmatando-se esta falta «ajuntando-lhes a particula muito», por 
exemplo, «desconhecido, muito desconhecido», mas mesmo aqueles 
«que os formaõ he muito usado supprillos da mesma maneira», 
como «muito santo, em lugar de santissimo» (AnÓnIMo, 1804: 20), 
admitindo, assim, a covariância dessas duas formas. A este respeito 
adianta, ainda, que os adjetivos «Bom, Mão, Pequeno tomarão do Latim 
os superlativos Opimo, Péssimo, Mínimo», defendendo, também, que, 
apesar de os adjetivos «grande, Bom e Máo» terem os superlativos 
«Maximo, Bonissimo e Malisssimo», respetivamente, são pouco usados 
(cf. AnÓnIMo, 1804: 20).

ora, do que ficou exposto, podemos sistematizar a divisão do 
nome da seguinte forma:

As ideias linguísticas portuguesas no século XVIII  

 215

maneira», como «muito Santo, em lugar de Santissimo» (ANÓNIMO, 1804: 20), 

admitindo, assim, a covariância dessas duas formas. A este respeito adianta, ainda, que os 

adjetivos «Bom, Mão, Pequeno tomarão do Latim os Superlativos Opimo, Péssimo, 

Mínimo», defendendo, também, que, apesar de os adjetivos «Grande, Bom e Máo» terem 

os superlativos «Maximo, Bonissimo e Malisssimo», respetivamente, são pouco usados 

(cf. ANÓNIMO, 1804: 20). 

Ora, do que ficou exposto, podemos sistematizar a divisão do nome da seguinte 
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_________________________
420 o gramático fornece os seguintes exemplos: «Pardo, Parda» (AnÓnIMo, 1804: 10).
421 o autor aponta os casos de «Martyr, Virgem, Prudente» (AnÓnIMo, 1804: 10).
422 A título de exemplo, podemos recordar que, quer reis Lobato quer casimiro se socorrem do nome 

«Principe» para apresentar as declinações dos nomes substantivos apelativos na sua significação 
comum ou geral que, em conjunto com os substantivos próprios, pertenciam à primeira declinação 
dos nomes substantivos, sendo declinados só com preposições, no caso do primeiro autor (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 162) e na declinação dos nomes só com preposição para os nomes masculinos 
e femininos, no caso do segundo (cf. cAsIMIro, 1792: 6). 

423 recorre ao exemplo de «santo, santa», já que, como foi referido, estes nomes servem o substantivo 
masculino e o substantivo feminino. Assim, com o artigo: singular – nom. o santo, a santa, gen. 
do santo, da santa, dat. ao santo, á santa; Acc. o santo, a santa, Voc. santo, santa, Abl. do santo, 
da santa, plural – nom. os santos, as santas, gen. dos santos, das santas, dat. aos santos, ás 
santas, Acc. os santos, as santas, Voc. santos, santas, Abl. dos santos, das santas. sem o artigo: 
singular – nom. santo, santa, gen. de santo, de santa, dat. a santo, a santa, Acc. a santo, a santa, 
Voc. santo, santa, Abl. de santo, de santa, plural – nom. santos, santas, gen. de santos, de santas, 
dat. a santos, a santas, Acc. a santos, a santas, Voc. santos, santas, Abl. de santos, de santas (cf. 
AnÓnIMo, 1804: 11-12).

424 Apresenta o caso de «Prudente», pois este adjectivo tem uma única terminação que serve o 
substantivo de ambos os géneros. deste modo, com o artigo: singular – nom. o Prudente, a

sob os pontos de vista sintático funcional e sintático colocacional 
que se encontram combinados com um prisma morfológico, aponta as 
«propriedades dos adjectivos» que diz serem as seguintes: «depender 
de hum substantivo, ter numeros, e declinaçaõ (…); e ser, ou de 
duas terminações [420]», servindo a primeira para «se ajuntar ao 
substantivo masculino» e a segunda «para se ajuntar ao substantivo 
feminino», ou de «huma só»421 terminação que serve «ou para se 
ajuntar aos substantivos de ambos os generos», «ou para se ajuntar 
só ao substantivo de um genero», como «Rei, Principe» (AnÓnIMo, 
1804: 10). A respeito destes dois últimos exemplos, cumpre salientar, 
entretanto, que o autor, em nota de rodapé, critica os gramáticos 
que consideram, erradamente, aqueles nomes e outros semelhantes 
como nomes substantivos, reiterando que pela sua própria natureza 
esses nomes «significaõ qualidade, e dependem de hum substantivo», 
pertencendo, deste modo, aos nomes adjetivos422 (cf. AnÓnIMo, 
1804: 10-11).

Assim, apresenta a declinação dos nomes adjetivos, declinando os 
que têm duas terminações, com ou sem artigo423 e os que têm apenas 
uma, com ou sem artigo424, tecendo os mesmos comentários em relação 
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_________________________
 Prudente, gen. do Prudente, da Prudente, dat. ao Prudente, á Prudente, Acc. o Prudente, a 

Prudente, Voc. Prudente, Prudente, Abl. do Prudente, da Prudente, plural – nom. os Prudentes, as 
Prudentes, gen. dos Prudentes, das Prudentes, dat. aos Prudentes, ás Prudentes, Acc. os Prudentes, 
as Prudentes, Voc. Prudentes, Prudentes, Abl. dos Prudentes, das Prudentes. sem o artigo: singular 
– nom. Prudente, gen. de Prudente, dat. a Prudente; Acc. a Prudente, Voc. Prudente, Abl. de 
Prudente, plural – nom. Prudentes, gen. de Prudentes, dat. a Prudentes, Acc. a Prudentes, Voc. 
Prudentes, Abl. de Prudentes (cf. AnÓnIMo, 1804: 13).

425 neste contexto, afirma que nos nomes adjectivos se junta «em ambos os numeros, e em ambas as 
terminações a particula para no Accusativo com o artigo, ou sem elle; e no Ablativo as particulas 
em, com, por» (AnÓnIMo, 1804: 14).

426 Assim, o pronome «Eu» tem a seguinte declinação: singular – nom. eu, gen. de Mim, dat. a 
Mim, ou Me, Acc. a Mim, ou Me, Voc. carece, Abl. de Mim, plural – nom. nós, gen. de nós, 
dat, a nós, ou nos, Acc. a nós, ou nos, Voc. carece, Abl. de nós. o pronome «Tu» declina-se da 
seguinte forma: singular – nom. tu, gen. de ti, dat. a ti, ou te, Acc. a ti, ou te, Voc. tu, Abl. de 
ti, plural – nom. Vós, gen. de Vós, dat. a Vós, ou Vos, Acc. a Vós, ou Vos, Voc. Vós, Abl. de Vós. 
o pronome «Elle, Ella» apresenta a seguinte declinação: singular – nom. elle, ella, gen. d’elle, 
d’ella, dat. a elle a ella, ou só Lhe, Acc. a elle a ella, Voc. carece, Abl. d’elle, d’ella, plural – nom. 
elles, ellas, gen. d’elles, d’ellas, dat. a elles a ellas, ou só Lhes, Acc. a elles a ellas, Voc. carece, 
Abl. d’elles, d’ellas. o pronome «Si» tem esta declinação: singular e pural – nom. carece, gen. de 
si, dat. a si, ou se, Voc. carece, Abl. de si (cf. AnÓnIMo, 1804: 21-23).

ao acusativo e ao ablativo que já tinha explanado quando tratou da 
declinação dos nomes substantivos425.

Ainda no que diz respeito à declinação, mas em parágrafo posterior, 
apresenta a declinação dos «Pronomes que tem rigorosa declinaçaõ», 
isto é, dos «Pronomes pessoaes Eu, Tu, Elle [Ella], e o reciproco Si» 
que «se delinaõ sem artigo»426 (AnÓnIMo, 1804: 20), admitindo 
que os «Pronomes Aquelle, Aquella; Esse, Essa; Este, Esta, se declinaõ 
como elle, ella», distinguindo-se apenas pelo facto de os primeiros 
terem «mais huma terminaçaõ no singular» «a que os grammaticos 
querem chamar neutra». Assim, «Aquelle tem mais a terminaçaõ 
Aquillo, esse, Isso, este, Isto» (AnÓnIMo, 1804: 22-23 n (I)). cumpre 
salientar, entretanto, que o gramático apresenta, explicitamente, 
algumas dúvidas em relação à denominação destes itens linguísticos, 
assim como das «terminações Alguem, de Algum, Alguma, Ninguem, 
de nenhum, nenhuma, Outrem, de outro, outra, Tudo, de todo, 
toda» (AnÓnIMo, 1804: 23 n (I)) como designando ou «terminações 
neutras», ou «Pronomes derivados que tanto representaõ huma cousa 
do genero masculino, como do genero feminino», remetendo para 
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o «juiso dos eruditos» uma correta análise sobre o assunto, já que 
argumenta que para se fazer uma abordagem filosófica sobre este 
assunto é necessário «huma bem exacta reflexão» (cf. AnÓnIMo, 
1804: 23 n (I)).

Por outro lado, assumindo o mesmo procedimento que já tinha 
tido aquando da abordagem da declinação dos nomes substantivos 
e adjetivos, o autor acrescenta alguns comentários para os casos 
Acusativo e Ablativo427 na sequência da declinação dos adjetivos 
pronomes «pessoaes Eu, Tu, Elle, e o reciproco Si» (AnÓnIMo, 
1804: 20), defendendo também que destes pronomes «se derivaõ 
os Pronomes Meu, Minha; teu, tua; seu, sua; nosso, nossa; Vosso, 
Vossa» cuja declinação se processa da mesma forma «que os outros 
Adjectivos de duas terminações», porém, chama a atenção para o facto 
de os pronomes «teu, seu» não terem o caso vocativo. (cf. AnÓnIMo, 
1804: 24). Por seu turno, defende que os «Pronomes Qual, Que» se 
declinam «como os Adjectivos de huma só terminaçaõ com artigo, 
ou sem elle», mas acrescenta que o primeiro destes pronomes tem 
também um segundo genitivo: «cujo, cuja, no singular, e no plural 
(…) cujos, cujas», declinando-se da mesma maneira o seu composto 
«Qualquer», não tendo, no entanto, este último o «segundo genitivo» 
(AnÓnIMo, 1804: 20).

_________________________
427 Assim, adianta que aos pronomes «que tem rigorosa declinaçaõ» (AnÓnIMo, 1804: 20) «se lhes 

ajunta (…) no Accusativo do singular a particula para», especificando que em relação ao pronome 
«Eu, Tu, e Si, só se ajunta no singular á terminaçaõ Mim, Ti, Si», dizendo-se «para mim, para ti, para 
si» e «no plural para nós, para vós, para si» e no que diz respeito ao pronome «Elle, Ella» afirma 
que se faz do mesmo modo que para os «outros Adjectivos» (AnÓnIMo, 1804: 23 n(I)), aos quais 
se junta «em ambos os numeros, e em ambas as terminações a particula para» (AnÓnIMo, 1804: 
14): «para elle, para ella, para elles, para ellas» (AnÓnIMo, 1804: 23-24 n(I)). no caso ablativo, 
admite que as partículas «em, com, por» se juntam à respetiva forma do pronome, reiterando que 
este procedimento é o mesmo que «fic[ou] explicado acerca dos Adjectivos, quando se declinaõ 
sem artigo». no entanto, adverte que, quando se junta aos Pronomes «Eu, Tu, Si» a partícula 
«com no ablativo, a preposiçaõ perde o m e o pronome Eu muda o m final em igo»: «comigo», 
e nos «Pronomes Tu, Si» a «particula» conserva o «m» e aos «Pronomes se lhes ajunta a syllaba 
go»: «comtigo, comsigo». no número plural, reitera que nos pronomes «Eu, Tu» a «particula com» 
conserva o «m», juntando-se aos pronomes a «syllaba co»: «comnosco, convosco», pronunciando-se 
o «o medio com tom escuro» (cf. AnÓnIMo, 1804: 24 n(I)).



288

no que diz respeito à categoria gramatical número, o autor 
concorda que os nomes na língua portuguesa acabam no plural em «s», 
«mas de differentes maneiras». Assim, o gramático anónimo expõe a 
formação do número plural tanto dos substantivos como dos adjetivos 
(cf. AnÓnIMo, 1804: 14), distinguindo os nomes que acabam em 
vogal dos que acabam em consoante.

nesta sequência, tal como todos os gramáticos em estudo, advoga 
que os nomes que «no singular acabaõ n’huma das vogaes a, e, i, o, u, 
formaõ o plural ajuntando-lhes (…) s», como «Pedra, Pedras, saudade, 
Saudades» (AnÓnIMo, 1804: 14). no entanto, admite como exceções 
os nomes «que acabaõ em ão» que fazem o plural de três formas 
distintas: ou (a) «ajuntando á vogal o a consoante s», por exemplo, 
«irmão, irmãos», ou (b) «muda[ndo] a vogal o final em es», como 
«escrivão, Escrivães», ou, ainda, (c) «muda[ndo] o ão em ões», sendo 
o caso de «Melaõ, Melões», reiterando que a maior parte destes nomes 
fazem o plural de acordo com esta última opção (cf. AnÓnIMo, 1804: 
15). A este respeito o autor, em nota de rodapé, chama a atenção para 
o facto de os gramáticos considerarem normalmente estes nomes 
como uma «especie diversa na terminaçaõ, e diz[er]em que acabaõ 
em diphtongo de ao» (AnÓnIMo, 1804: 15 n(I)). com efeito, todos os 
autores aqui abordados consideraram uma regra particular para estes 
nomes, embora contador de Argote e Pedro de Figueiredo se refiram 
à designação de «ditongo», já que os outros gramáticos adiantaram 
as respetivas regras, quando abordaram a formação do plural dos 
nomes terminados em consoante. neste contexto, apoiado no ponto 
de vista diacrónico por um lado, e no comparativismo linguístico 
por outro, o autor anónimo afirma que os gramáticos deveriam ter 
chamado a atenção para o facto de os nossos antigos escreverem tais 
nomes com a terminação «am», uma das covariâncias admitidas quer 
por reis Lobato quer por casimiro, e «om», já que, em termos de 
pronunciação, entre as vogais «a e o» soa a consoante «m ou n» seguida 
da «vogal muito escura», como «escrivam-o, ou escrivan-o, ajuntando 
na pronunciaçaõ a consoante «m, ou n, á vogal a» e não como os 
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espanhóis que pronunciam «es-cri-va-no», porque juntam a consoante 
«m ou n» «á vogal o». A este propósito, através do critério formal, reitera 
que «as palavras que em nossa lingua tem esta terminaçaõ, todas saõ 
derivadas do espanhol» (AnÓnIMo, 1804: 15 n(I)), tal como já o havia 
referenciado João Joaquim casimiro (cf. cAsIMIro, 1792: 11 n (d)), 
sendo que das terminações do plural «anes, anos, e ones» do espanhol 
se «formaõ as terminações ães, ãos, ões» (AnÓnIMo, 1804: 15 n(I)) em 
português. neste sentido, o autor anónimo diz que a razão pela qual se 
escrevem «hoje todas estas palavras com o asterisco ~ sobre as vogaes 
a, o, he para indicar que entre esta vogal o, e a syllaba es se deve fazer 
soar a consoante n com a vogal a, o» (cf. AnÓnIMo, 1804: 15-16 n(I)) 
cuja pronunciação é realizada de forma distinta da dos espanhóis428. 

no que concerne à formação do plural dos nomes que acabam 
em consoante, o autor enuncia as seguintes regras: «I. os nomes, que 
no singular acabam em l precedido de a, o, u mudaõ o l em es», por 
exemplo, «Pardal, Pardaes, rol, Roes, taful, Tafues», reiterando que 
«os substantivos Mal, Consul e seus compostos, Viceconsul, Preconsul» 
constituem uma exceção, uma vez que «conservaõ o l, e se lhes ajunta a 
syllaba es, dizendo Mal, Males, consul, Consules» (AnÓnIMo, 1804: 
16). «II. os que acabaõ em l precedido da vogal e mudaõ o l em is», 
como «cordel, Cordeis» (AnÓnIMo, 1804: 16). «III. Aquelles, em 
que a consoante l he precedida da vogal i formaõ o plural mudando 
o l em s», como «Funîl, Funîs», mas adverte que no caso de «a ultima 
[ser] breve [429], mudaõ o l em eis», por exemplo, «fragil, Frageis» 
(AnÓnIMo, 1804: 16-17). «IV. os nomes, que acabaõ na consoante 
m precedido de qualquer das vogaes, mudaõ o m em ns», como «Bem, 
Bens» (AnÓnIMo, 1804: 17) e «V. os nomes acabados em r, e z 
formaõ o Plural ajuntando-lhes a syllaba es», por exemplo, «Lar, Lares» 
ou «capaz, Capazes» (AnÓnIMo, 1804: 17).
_________________________
428 neste contexto, o autor admite que muito provavelmente «quem visse escrito com n, desta maneira 

escrivano» «pronunciaria escriva-no, e naõ escrivan o» ou «melones, pronunciaria melo-nes, e naõ 
melon-es» (AnÓnIMo, 1804: 16 n(I)).

429 também neste aspeto podemos verificar, uma vez mais, a influência da língua latina no autor.
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Quanto ao género dos nomes, o autor anónimo reconhece o 
masculino e o feminino, apesar de não definir esta categoria gramatical. 
segue de perto António José dos reis Lobato, recorrendo ao critério 
semântico e morfológico para admitir que os géneros dos «nomes, 
ou se conhecem pela sua significaçaõ, ou pela sua terminaçaõ» 
(AnÓnIMo, 1804: 25), embora não teça qualquer comentário se se 
refere a nomes substantivos ou a nomes adjetivos. no entanto, como 
já tivemos oportunidade de verificar, este gramático, no momento em 
que tratou a declinação dos nomes adjetivos, identificou os adjetivos 
de duas terminações, sendo que a primeira serve «para se ajuntar ao 
substantivo masculino, [e] a segunda para se ajuntar ao substantivo 
feminino» (AnÓnIMo, 1804: 11); e os adjetivos de uma só terminação, 
servindo «esta para se ajuntar ao substantivo de ambos os generos» 
(AnÓnIMo, 1804: 12-13).

Passa de imediato à exposição das regras para se conhecer o 
género dos nomes pela significação, defendendo, de um ponto de vista 
semântico ou lógico objetivo, que são do género masculino todos os 
nomes que «significaõ macho de qualquer especie que sejaõ»; neles 
incluindo os que são «proprios de homem», por exemplo, «Pedro», 
os que são «appellativos de cousas, que se referem a homem», como 
«Principe, Cardeal, Abbade430», os que são apelativos de «brutos», por 
exemplo, «Lobo», os que são «proprios de mares», como «Baltico», 
os que são próprios de «mezes», por exemplo, «Janeiro», os que 
são próprios de «montes», como «Etnha», os que são próprios de 
«rios», por exemplo, «Tejo» e os que são próprios de «ventos», como 
«Norte» (AnÓnIMo, 1804: 25-26). Ainda, sob o mesmo ponto de 
_________________________
430 A propósito destes exemplos, em nota de rodapé, o autor tece um comentário bastante pertinente 

a respeito  da distinção entre substantivos e adjetivos, recorrendo de novo ao critério semântico 
para explanar a sua opinião. deste modo, adverte que os «grammaticos» costumam designar 
estes nomes de substantivos, sem, no entanto, «reflectirem bem no que dizem», pois se tivessem 
presente a noção de adjetivo como sendo «um nome que significa qualidade de huma cousa, e 
que depende de hum substantivo, verificariam que «todos estes nomes, e outros semelhantes saõ 
adjectivos», já que «ser Principe, ser Cardeal, ser Abbade, saõ qualidades de homens», assim como 
«ser Princeza, ser Abbadessa, saõ qualidades de mulheres» e «dependem de hum substantivo» 
(AnÓnIMo, 1804: 25-26n (I)).
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vista semântico, adianta que são do género feminino os «nomes que 
significaõ femea, ou sejaõ proprios de mulheres», como «Maria», 
admitindo nesta regra os nomes de «cousas, que se referem a mulher», 
por exemplo, «Princeza», ou «appellativos de brutos», como «Egoa», 
ou «de regiões, provincias, cidades, ilhas, villas, &c.», por exemplo, 
«estremadura, Lisboa» (AnÓnIMo, 1804: 26).

no que às regras de conhecer o género dos nomes pela terminação 
diz respeito, o gramático anónimo considera oito regras para o género 
masculino. «I. os nomes acabados em e», por exemplo, «Ancorote, 
Andaime». no entanto, excetuam-se os nomes «Arvore, Cohorte, Dóze, 
Fé, Galé, Hypothese» e, de um ponto de vista etimológico, «todos os 
nomes, que vem do grego «Madre, Neve, Polé, Pyramide, Sé» que são 
femininos (cf. AnÓnIMo, 1804: 26-27). «II. os nomes acabados 
em i, o, u», como «Comboi, Páo, Babú», adiantando como exceções 
os nomes «Grei, Lei, Enxó, Ilhó, Mó, Náo, Tribu» que são femininos, 
embora no caso no nome «tribu» «o fazem tambem algumas vezes 
masculino» (AnÓnIMo, 1804: 27), admitindo desta forma os dois 
géneros para este item linguístico. «III. os nomes acabados em aõ, 
a que naõ precede nenhuma das consoantes c, d, x», por exemplo, 
«colchaõ, Montaõ, Trovaõ», mas são femininos «Lesaõ, Maõ, Prisaõ, 
Razaõ» (AnÓnIMo, 1804: 27). «IV. os nomes acabados em l», por 
exemplo, «Pardal, Cordel, Anil, Anzol, Paûl», porém, «Cal he do genero 
feminino» (AnÓnIMo, 1804: 27-28). «V. os nomes acabados em m 
precedido das vogais i, o, u», como «Fraldelim, Tom, Jejum». «VI. os 
nomes acabados em r precedido de qualquer vogal», por exemplo, 
«Calcanhar, Talher, Nadir, Calor, Catur» (AnÓnIMo, 1804: 28). «VII. 
os nomes acabados em s no singular», como «Atlas, Arrais». todavia, 
adverte que «Catis, Dosis» e, numa perspetiva etimológica, «todos os 
nomes que vem, do grego, que tambem escrevem alguns com e, como, 
Analyse» são femininos (cf. AnÓnIMo, 1804: 28) e «VIII. os nomes 
acabados em z», por exemplo, «Az, Jaez, Aljaroz», excetuando-se os 
nomes «Paz, Tenaz, Torquez, Vez, Matriz, Foz, Noz, Cruz, Luz» que são 
femininos (cf. AnÓnIMo, 1804: 28-29).
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Quanto aos nomes que são do género feminino, o autor defende 
que são: «I.» os que terminam em «a», como é o caso de «Banca, 
Barra», mas admite como exceções, porque são femininos, os nomes 
«Cometa, Chá, Dia, Enigma» e «todos os nomes tomados do latim», 
advertindo que «neste idioma saõ neutros»: «Mappa, Planeta, Tafetá» 
(AnÓnIMo, 1804: 29), «II.» os que acabam em «ce, clade», como 
«Meninice, Saudade»431 (AnÓnIMo, 1804: 29), «III.» os que terminam 
em «çaõ, daõ, xaõ», a saber: «Veneraçaõ, Mansidaõ, Compaixaõ», dos 
quais se excetuam «Cabeçaõ, Coraçaõ, Torçaõ» por serem masculinos 
(cf. AnÓnIMo, 1804: 29) e, por fim, «IV.» os que acabam em «m 
precedido da vogal e», por exemplo, «Imagem», apresentando como 
exceções os casos de «Armazem, Arrebem, Bem, Desdém; Homem, 
Vintem» cujo género é masculino (cf. AnÓnIMo, 1804: 30).

2. Verbo

no que diz respeito à classe de palavras – verbo, a tradição 
gramatical portuguesa tem as suas raízes na herança gramatical dos 
autores latinos, que, por sua vez, refletem a influência da gramática 
grega. A definição introduzida por dionísio da trácia, de base 
morfológica e semântica, irá constituir o alicerce sobre o qual se 
construirão todas as definições de verbo posteriores, sobretudo nas 
gramáticas latinas e nas primeiras gramáticas vernaculares que, 
dotadas de maior ou menor grau de fidelidade à tradição, elegem os 
critérios morfológico e semântico, ou apenas um deles, nas conceções 
que expõem sobre esta classe de palavras. neste contexto, vale a pena 
relembrar o conceito desta classe de palavras proposto por dionísio 
que entende que «el verbo es portador de los morfemas de tiempo, 
persona y número, está desprovido de caso; y significa acción o pasión» 
(dionísio apud cAÑo, 1987: 137). Por seu turno, o gramático latino 
_________________________
431 Pensamos que aqui o autor se estivesse a referir à terminação «dade» e não «clade» como aparece 

referenciado na sua gramática, já que o exemplo «saudade» não corresponde à terminação em 
causa.
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Prisciano, inspirado no conceito verbal proposto por Apolónio díscolo, 
advoga que «La propriedad del verbo es indicar que se realza o se 
padece una acción; tiene formas modales y temporales, pero no posee 
flexión de caso» (Prisciano apud roBIns, 1992: 77).

embora com algumas exceções, a tradição greco latina estabelece 
oito acidentes para esta classe de palavras, sendo que dionísio 
identifica o modo, a voz, o tipo, a forma, o número, a pessoa, o tempo 
e a conjugação. Prisciano, por seu turno, reconhece a significação 
ou género, contemplando o ativo, o passivo, o neutro, o comum e o 
depoente; o tempo que divide em presente, futuro e passado, sendo que 
este último é ainda subdividido em pretérito perfeito, pretérito mais 
que perfeito e pretérito imperfeito; o modo, admitindo o indicativo, 
o imperativo, o optativo, o conjuntivo e o infinitivo; a espécie que 
subdivide em primitiva e derivada; a figura que subdivide em simples 
e composta; a conjugação, reconhecendo quatro tipos; o número: 
singular e plural; e, por fim, a pessoa verbal, consignando a primeira (a 
que fala), a segunda (para quem se fala) e a terceira (de quem se fala).

no que à tradição gramatical da língua portuguesa concerne, o 
autor da primeira gramática, Fernão de oliveira, embora prescinda 
da definição desta classe de palavras, uma vez que não pretende 
afirmar «que cousa é o verbo nem quantos generos de verbos temos» 
(oLIVeIrA, 2000: 150), reconhece a diversidade de «vozes» inerentes 
a esta classe, distinguindo a variação em «generos, conjugações, 
modos, tempos, numeros e pessoas» (oLIVeIrA, 2000: 150). em 
relação aos géneros, diz que «não temos mais que hia só voz acabada 
em o pequeno», «a qual serve» «em todos os verbos, tirando alghuns 
poucos», entre os quais «o verbo sustantivo (…) sou»432 (oLIVeIrA, 
_________________________
432 Fernão de oliveira foi, no caso português, o primeiro autor a contemplar a designação de «sou» 

como verbo substantivo. A este propósito, carvalhão Buescu chama a atenção para o facto de a 
«classificação dos verbos em sustantivos e ajetivos» se inserir «perfeitamente no uso gramatical 
do renascimento», que não estava ainda «totalmente liberto da rigidez dos esquemas latinos», 
devendo-se ao gramático Prisciano «o termo verbo substantivo» (Buescu, apud BArros, 1971: 
326-327 n (1)), que, traduzindo-o do grego, o designou como correspondente ao «verbo ser», 
(Buescu, apud BArros, 1971: 326-327 n (1)). este facto é importante, já que Prisciano irá exercer 
uma influência marcante nos gramáticos portugueses, sobretudo em João de Barros.
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2000: 150). Por conjugação entende ser o «ajuntamento de diversas 
vozes», adiantando três tipos na língua portuguesa, ou seja, os verbos 
«que fazem o infinitivo em ar e a segunda pessoa em as», «os que têm 
a segunda pessoa em es e o infinitivo em er» e os «que têm infinitivo 
acabados em ir» (oLIVeIrA, 2000: 151), sendo que cada uma destas 
conjugações tem os «seus modos»; «cada modo tem seus tempos»; 
«cada tempo seus numeros» e «cada numero tem suas pessoas» 
(oLIVeIrA, 2000: 151-152). Além disso, salienta que os verbos têm 
também «gerundios», «partecipios» e «nomes verbaes», admitindo, 
ainda, a existência de verbos irregulares, englobando todos os verbos 
que têm «alghia falta», mesmo que essa «falta» se cinja a «não seguir as 
regras geraes da formação das suas conjugações», pois que «não temos 
regras que possam compreender todos, senão os demais» (oLIVeIrA, 
2000: 152).

Por seu turno, em 1540, João de Barros, considerando o nome 
e o verbo como as classes mais importantes de uma oração, define o 
segundo, aliando um critério semântico a um critério formal, conforme 
a tradição greco-latina, como sendo «ia vóz ou palavra que demóstra 
obrár algia cousa, o quál nam se declina (…) per casos, mas conjuga-
se per módos e tempos»433 (BArros, 1971: 325), reconhecendo, de 
acordo com o latim, o verbo substantivo e o verbo adjetivo. Apesar 
disso, apenas o verbo «sou» é considerado verbo substantivo «porque 
demóstra o ser pessoál da cousa», e verbos adjetivos são «todolos 
outros» (BArros, 1971: 325). nesta sequência, seguindo de perto 
Prisciano, afirma que o verbo tem oito acidentes, dando uma atenção 
considerável a cada um deles. no género reconhece os verbos pessoais 
_________________________
433 A este propósito, convém referir que costa Almeida chama a atenção para o facto de Barros, 

«influenciado por nebrija que, por sua vez se inspira em Prisciano, prescind[ir] da pessoa na sua 
definição de verbo, separando-se assim da tradição alicerçada em donato, carísio e diomedes» 
e por outro lado, se afastar «da definição que nebrija dá de verbo na gramática castelhana, que 
não inclui qualquer alusão semântica» (ALMeIdA, 2001: 135). Pelo contrário, do autor português 
defende que o verbo é « ia vóz ou palavra que demóstra obrár algia cousa» (BArros, 1971: 
325). Por fim, o mesmo linguista defende, ainda, que João de Barros não segue a tradição, já que 
«esclarece a diferença entre declinação e conjugação, limitando aquela aos nomes e pronomes e 
dando a entender que esta é uma marca específica do verbo» (ALMeIdA, 2001: 135).
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_________________________
434 João de Barros defende que em português, ao contrário do latim, não existem verbos passivos. 

Apesar disso, reitera que o verbo «autivo é aquele que se póde converter ao modo / passivo e pelo 
quál denotamos fazer algia óbra que pásse em outra cousa, a quál poemos em o caso acusativo» 
(BArros, 1971: 325-326). Assim, para colmatar a inexistência da voz passiva em português, usa-
se uma perífrase verbal constituída pelo verbo «sou, e um partiçípio passádo» (BArros, 1971: 
326) do verbo que se quer conjugar.

435 esta influência faz-se sentir, aliás, ao longo de toda a obra roboredeana.
436 À semelhança de Barros, roboredo defende que não existem verbos passivos em português. esta 

inexistência, porém, é colmatada com o verbo substantivo «sum», ao qual se agrega o particípio 
passado do verbo principal (cf. roBoredo, 1619: 69).

(ativos e neutros)434 e impessoais (ativos); na espécie admite a primitiva 
e a derivada; na figura identifica a simples e a composta; no tempo 
concebe o presente, o passado por acabar, o passado acabado, o 
passado mais que acabado e o vindouro ou futuro; no modo, assinala 
o indicativo, o imperativo, optativo, conjuntivo e infinitivo; na pessoa 
admite três em cada número; no número declara o singular e o plural; 
e por fim na conjugação admite três, dos verbos que «acábam em ár», 
dos que «acábam em er» e dos que «acábam em ir», no infinitivo (cf. 
BArros, 1971: 331).

em 1619, Amaro de roboredo considera que o verbo é a primeira 
parte da oração. no seu Methodo Grammatical para Todas as Linguas, 
define o verbo, através de um único critério linguístico – o morfológico, 
como uma «palavra, que tem numeros, & Pessoas verbaes com t½po» 
(roBoredo, 1619: 68). ora, nesta definição denota-se uma forte 
influência de Francisco sánchez de las Brozas435, para quem o verbo «es 
la palavra que tiene número, persona y tiempo» (sÁncHeZ, 1995: 85).

deste modo, reconhece três pessoas verbais em cada número. 
relativamente às espécies do verbo divide-as também em três: o verbo 
ativo (pessoal e impessoal), o verbo passivo (pessoal e impessoal)436 
e o verbo substantivo, que considera ser irregular, mas que é «o 
fundamento de todos os outros verbos» (FernAndes, 2002: 508). 
Por outro lado, admite também três conjugações distintas para o 
português, reconhecendo o tema em «a», o tema em «e» e o tema em 
«i». na esteira, ainda, do Brocense, defende que em português não há 
modos verbais. Quanto aos tempos verbais, roboredo apresenta-os 
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«em correlação com a “cabeça”, isto é, se do presente, pretérito e supino 
para o Latim» (FernAndes, 2002: 513). Assim, fazem parte da 
«primeira cabeça» «sette tempos, dous Participios, e tres gerundios» 
(roBoredo, 1625: 32), sendo de notar que os tempos são o primeiro 
e o segundo do presente; o primeiro e o segundo do imperfeito; o 
primeiro futuro; o mandativo e o (1º) infinitivo (cf. FernAndes, 
2002: 513), e fazem parte da «segunda cabeça, que he o primeiro 
Preterito perfeito» (roBoredo, 1619: 15), «cinquo tempos e hum 
Infinitivo» (roBoredo, 1625: 35), ou seja, primeiro e segundo 
pretérito; segundo futuro; primeiro e segundo mais-que-perfeito e o 
segundo infinitivo (cf. FernAndes, 2002: 513-514).

2.1 d. Jerónimo contador de Argote 

contador de Argote defende que o verbo constitui a «terceyra casta 
de palavras, de que usa a oraçaõ na lingua Portugueza» (Argote, 
1725: 49) sem, no entanto, fazer qualquer alusão à sua importância na 
oração, contrariamente a autores como João de Barros ou roboredo e 
contrariamente aos solitários de Port-royal de quem diz ser seguidor. 
com efeito, os autores franceses consideravam o verbo como a parte 
mais importante do discurso, já que ele tinha como função principal 
«signifier l’affirmation, c’est-à-dire, de marquer que le discours où 
ce mot est employé, est le discours d’un homme qui ne conçoit pas 
seulement les choses, mais qui en juge & qui les affirme» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 137)437.
_________________________
437 neste contexto, não devemos esquecer que os solitários de Port-royal partem do princípio de 

que as palavras foram inventadas para expressar os nossos pensamentos, no entanto, defendem 
que «on ne peut bien comprendre les diverses sortes de significations qui sont enfermées dans les 
mots, qu’on n’ait bien compris auparavant ce qui se passe dans nos pensées, puisque les mots n’ont 
été inventés que pour les faire connoître» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 56), adiantando, por 
essa razão, três operações fundamentais do nosso espírito: «concevoir», «Juger» e «raisonner». 
Assim, consideram que «concevoir, n’est autre chose qu’un simple regard de notre esprit sur les 
choses, soit d’une maniere purement intellectuelle, (…) soit avec des images corporelles»; «Juger, 
c’est affirmer qu’une chose que nous concevons est telle, ou n’est pas telle»; e «rAIsonner, 
est se servir de deux jugemens pour en faire un troisiéme» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754:



297

_________________________
 56-57), reiterando, ainda, que a terceira operação mais não é «qu’une extension de la seconde», 

na medida em que «les hommes ne parlent guére pour exprimer simplement ce qu’ils conçoivent; 
mais c’est presque toujours pour exprimer les jugements qu’ils font des choses qu’ils conçoivent» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 57), pelo que se deve considerar apenas as «deux premieres, ou 
ce qui est enferme de la premiere dans la seconde» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 57). Assim, 
reiteram que «Le jugement que nous faisons des choses (…) s’appelle ProPosItIon», que 
«enferme nécessairement deux termes»: o «sujet», que diz respeito ao que se afirma; e o «attribut» 
que diz respeito ao que se afirma do sujeito (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 58). neste contexto 
os autores aduzem que numa proposição do tipo – «la terre est ronde» o «sujeito» dirá respeito à 
«terre», enquanto o «atributo» se referirá a «ronde». não obstante estas considerações, defendem 
que estes «deux termes appartiennent proprement à la premiere opération de l’esprit, parce que 
c’est ce que nous concevons, & ce qui est l’object de notre pensée», sendo que a ligação entre os 
dois «termos», ou seja, «est» pertence «à la seconde [opération], qu’on peut dire être proprement 
l’action de notre esprit, & la maniere dont nous pensons» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 58). 
deste modo, concluem que será necessário distinguir nas palavras as que «signifient les objects 
des pensées» e aquelas que significam «la forme & la maniere de nos pensées». As primeiras «sont 
ceux que l’on a appellés noms, articles, pronoms, participes, prépositions & adverbes» e as segundas 
«sont les verbes, les conjonctions & les interjections» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 58-59). ora, 
se para ArnAuLd e LAnceLot a proposição é o elemento mais importante, sobre o qual se 
constrói toda a reflexão gramatical, e sendo o binómio «nome-verbo» elemento fundamental dessa 
«proposição», é, no entanto, ao verbo que estes gramáticos atribuem um papel relevante. com efeito, 
embora os nomes, assim como outras partes do discurso, designem os objetos do nosso pensamento, 
podendo ser as coisas (a substância – substantivo) ou a maneira das coisas (o acidente – adjetivo), 
como já tivemos oportunidade de aludir em outro lugar, é ao verbo que os autores atribuem a 
capacidade de «afirmar» alguma coisa sobre algo que se concebeu, contemplando-o apenas na sua 
significação principal, ou seja, naquela que ele tem no «Indicatif», independentemente de todas 
as outras significações como «desirer, prier, commander» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 137). 
neste sentido, reiteram que o verbo «de lui-même ne devoit point d’autre usage que de marquer 
la liaison que nous faisons dans notre esprit des deux termes d’une proposition», defendendo 
que apenas o verbo «être, qu’on appelle substantif» conservou «cette simplicité», mas somente na 
«troisiéme personne du présent, est» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 137).

438 nesta definição, importa salientar que Argote afasta de imediato o verbo do nome, visto que aquele 
«naõ se declina por casos» (Argote, 1725: 50).

numa perspetiva caracterizadora extra discursiva – semântica, 
que é complementada com uma propriedade de índole morfológica, 
o autor aduz que o verbo «he huma palavra significativa, que tem 
pessoas, numeros, modos, tempos, e naõ se declina por casos»438 
(Argote, 1725: 50). neste seguimento, entende «pessoa», numa 
perspetiva lógico-funcional, como «a palavra do Verbo, que tem antes 
de si algum Pronome pessoal», exemplificando que «Amo he pessoa, 
porque tem antes de si o Pronome pessoal Eu. Eu amo» (Argote, 
1725: 50), havendo «tres no singular, e tres no Plural» (Argote, 
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1725: 50), sendo que «as que tem antes de si» «os Pronomes pessoaes, 
Eu, Tu, Elle» são do singular e «as que tem antes de si os Pronomes, 
Nós, Vòs, Elles» (Argote, 1725: 50) são do plural. Acrescenta, ainda, 
que estes pronomes podem ser omissos em relação à pessoa do verbo, 
já que «ou se põem, ou se entendem»439 (Argote, 1725: 51). Ainda 
a este respeito, sob um ponto de vista que apelidamos de semântico-
sintático colocacional ou combinatório, adianta que a primeira pessoa 
do verbo «He a que falla, e tem antes de si o Pronome Eu, ou Nòs»440 
(Argote, 1725: 51); a segunda «He a pessoa a quem se falla, e tem 
antes de si o Pronome Tu, ou Vòs»441 (Argote, 1725: 51) e a terceira 
«he a pessoa de que se falla, e tem antes de si o pronome Elle, ou Ella»442 
(Argote, 1725: 52).

_________________________
439 Argote apresenta o exemplo de «Amo a Pedro. nesta oraçaõ a pessoa Amo, naõ tem antes de 

si Pronome, mas entendese:lhe porque Amo val o mesmo que Eu amo». (Argote, 1725: 51), 
denotando-se implicitamente o ponto de vista defendido pelos autores de Port-royal, que 
adiantavam que «pour se dispenser de mettre toûjours ces pronoms [de la première et de la 
seconde personnes], on a cru qu’il suffiroit de donner au mot qui signifie l’affirmation, une certaine 
terminaison qui marquât que c’est de soi-même qu’on parle; & c’est ce qu’on a appelé la premiere 
personne du verbe, video, je vois» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 146), o mesmo acontecendo 
«au regard de celui à qui on adresse la parole; & c’est ce qu’on a appelé la seconde personne, vides, 
tu vois», adiantando, ainda, que «comme ces pronoms ont leur pluriel, quand on parle de soi-même 
en se joignant à d’autres, nos, nous; ou de celui à qui on parle, en le joignant aussi à d’autres, vos, 
vous; on a donné aussi deux terminaisons différentes au pluriel: Videmus, nous voyons, videtis, vous 
voyez» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 146-147). no entanto, admitem que não raro o «sujet de 
la proposition n’est (…) ni soi-même, ni celui à qui on parle; il a fallu nécessairement, pour réserver, 
ces deux terminaisons à ces deux sortes de personnes, en faire une troisiéme qu’on joignît à tous 
les autres sujets de la proposition», chamando-lhe «troisiéme personne, tant au singulier, qu’au 
pluriel», que está ao serviço de «toutes sortes de choses, & non pas seulement pour les personnes» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 146-147) como a primeira e a segunda pessoas. Além disso, 
adiantam que «ce qu’on appelle troisiéme personne devroit être le thême du verbe», pois «il est 
plus naturel que le verbe signifie premierement l’affirmation, sans marquer particuliérement aucun 
sujet, & qu’ensuite il soit déterminé par une nouvelle inflexion à renfermer pour sujet la premiere 
ou la seconde personne» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 146-147-148).

440 Por exemplo, «Amo Amamos saõ as primeiras pessoas, porque saõ as que fallaõ, e tem antes de si 
o Pronome Eu, ou Nòs Eu amo, Nòs amamos» (Argote, 1725: 51).

441 sendo o caso de «Amas, Amais. saõ segunda pessoa, porque saõ a pessoa a quem se falla, e tem 
antes de si o Pronome tu, ou Vòs, Tu amas, Vòs amais» (Argote, 1725: 52).

442 Por exemplo, «Ama, Amaõ, saõ terceyra pessoa, porque he de quem se falla, e tem antes o Pronome 
Elle, ou Elles, Elle ama, Elles amaõ» (Argote, 1725: 52).
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de seguida, esclarece, através do critério semântico, o conceito 
de modo que, de acordo com Port-royal, «he a maneyra de significar 
do Verbo» (Argote, 1725: 53), reiterando que esta «casta» de 
palavras tem quatro significações distintas, ou seja, quatro modos, cuja 
caracterização é informada através do mesmo ponto de vista semântico. 
neste contexto, mais uma vez em consonância com os gramáticos de 
Port-royal, aduz, através de um critério semântico, ao qual parece 
estar apenso um critério pragmático, que o «Modo Indicativo» é «A 
maneyra de significar affirmando e mostrando»443 (Argote, 1725: 
53), sendo por esta razão o «modo principal do Verbo» (Argote, 
1725: 87).

o segundo modo de significar do verbo é o «Modo Imperativo», 
que o autor caracteriza, através de uma perspetiva semântica, à qual 
parece estar ligada uma propriedade definitória de índole pragmática, 
como sendo «a maneyra de significar mandando»444 (Argote, 
1725: 53), acrescentando que «Imperativo quer dizer mandante»445 
(Argote, 1725: 54).

_________________________
443 o autor demonstra que «Amo, Amaràs, Amey, &. Que significaõ affirmando, e mostrando, que 

amo, ou que amey» (Argote, 1725: 53).
444 eis o exemplo apresentado pelo autor: «Ama tu, Lea elle que significaõ por modo de quem manda 

amar, e ler, &c. (Argote, 1725: 53).
445 A este respeito, cumpre salientar que se, por um lado, os solitários de Port-royal defendiam, como 

vimos, que o principal emprego do verbo era «signifier l’affirmation» (ArnAuLd e LAnceLot, 
1754: 137), por outro, admitem que, além da «affirmation», «nous pouvons vouloir une chose 
en plusieurs manieres, dont on en peut considérer trois comme les principales» (ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 155): «le Mode optatif», «le Mode subjonctif» e «le Mode impératif». o primeiro 
emprega-se quando «nous voulons des choses qui ne dépendent pas de nous, & alors nous ne les 
voulons que par un simple souhait» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 155). o segundo usa-se 
sempre que «nous contentons d’accorder une chose, quoiqu’absolument nous ne la voulussions» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 155). o último é «le mouvement que nous avons quand nous 
commandons, ou que nous prions», ou seja, é o modo que se emprega «quand ce que nous voulons 
dépendant d’une personne de qui nous pouvons l’obtenir, nous lui signifions la volonté que nous 
avons qu’il fasse» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 156). em capítulo posterior, os gramáticos 
falam, ainda, de outro «modo» «qui ne reçoit point de nombre ni de personnes», designando-o 
de «Infinitif» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 157). Apesar disso, chamam a atenção para o 
facto de «quelquefois l’infinitif ret[enir] l’affirmation [du verbe]», mas, noutros casos «il la perd, 
& devient nom» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 157).



300

_________________________
446 o autor apresenta o caso de «Ainda que eu ame, se eu amasse, que naõ significaõ certamente, que 

amo, nem que amey, mas significaõ debayxo de condiçaõ que assim fosse». (Argote, 1725: 54).
447 o autor defende que a forma verbal «Eu ame he subjunctivo, mas as taes palavras naõ fazem 

sentido sem se lhe ajuntar alguma outra palavra do Verbo que o reja, assim como Permita Deos, 
que eu ame» (Argote, 1725: 93).

448 A respeito do «conjuntivo», celso cunha e Lindley cintra dizem o seguinte: «denota que uma 
acção, ainda não realizada, é concebida como ligada a outra, expressa ou subentendida, de que 
depende (…) emprega-se normalmente na oração subordinada» (cunHA e cIntrA, 1992: 464).

449 Argote utiliza a designação de «Infinito» e de «Infinitivo» na mesma aceção.
450 em relação à exemplificação deste modo verbal, o autor, além de apontar o caso de «Amar», 

serve-se, também, da forma verbal «Amando» (Argote, 1725: 54-55). convém esclarecer que 
este último exemplo é justificado pelo facto de o autor considerar o «gerundio» «huma palavra 
do modo Infinito» (Argote, 1725: 61).

o terceiro chama-se «Modo subjunctivo» porque quer dizer, 
de acordo com uma perspetiva semântica, «a maneyra de significar 
debaixo de alguma condiçaõ»446 (Argote, 1725: 54), esclarecendo, 
ainda, através da combinação de um prisma semântico e de um 
prisma sintático colocacional, que «subjunctivo quer dizer cousa 
que està junta com outra», podendo significar ou «pela condiçaõ» ou 
através da «particula, que se lhe ajunta» (Argote, 1725: 54). Além 
disso, sob um ponto de vista que apelidamos de semântico, ao qual se 
encontra agregado um critério sintático-funcional, acrescenta como 
propriedades inerentes a este modo verbal o facto de «significar com 
hum certo geyto de Futuro» e ser «regido de algum outro Verbo para 
fazer sentido perfeyto»447, «segundo as particulas, conjunçoens, e 
Verbos de que he regido»448 (Argote, 1725: 93-94).

Por último, empregando o critério semântico (lógico), como 
critério caracterizador do «Infinito»449, aduz que este modo verbal diz 
respeito à «maneyra de significar sem affirmar nada»450 (Argote, 
1725: 54) «por si» (Argote, 1725: 96), isto é, «quer dizer cousa, 
que naõ tem fim, nem termo, e as palavras, que naõ affirmaõ nada 
significaõ como se naõ tiveraõ fim» (Argote, 1725: 55), por exemplo, 
«Amar, amando», esclarecendo, através de um ponto de vista sintático 
funcional, que para afirmar ou declarar alguma coisa, a forma verbal 
tem «de ser regida de outro Verbo», como «Quero amar» (Argote, 
1725: 96). 
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embora a identificação dos modos «indicativo», «imperativo» 
e «subjunctivo», bem como as respetivas definições sejam bastante 
semelhantes às explanadas na gramática de Port-royal, o mesmo 
não acontece em relação aos outros modos, uma vez que estes autores 
falam do «mode optatif», que é ignorado pelo gramático português. 
não obstante, da análise à definição de «modo subjunctivo», exposta 
por contador de Argote, parece-nos que ela comporta uma dimensão 
caracterizadora que se aproxima daquela outra defendida pela escola 
francesa em relação ao «mode optatif». na verdade, ao aduzir que «este 
modo [(subjunctivo)]» (Argote, 1725: 54), além de significar através 
da «particula, que se lhe ajunta», pode significar «pela condiçaõ» 
(Argote, 1725: 55), contador de Argote parece estar em consonância 
com a opinião dos gramáticos franceses que defendem, como vimos, 
que há coisas «qui ne dépendent pas de nous, & alors nous ne les 
voulons que par un simple souhait» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
155). Acresce, ainda, notar que os solitários franceses em relação 
ao «mode optatif» reiteram que «en Latin les mêmes inflexions [du 
verbe] servent pour le subjonctif & pour l’optatif», defendendo, nesta 
sequência, que «c’est pourquoi on a fait fort bien de retrancher ce mode 
des conjugaisons latines» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 155). 
deste modo, poder-se-á justificar a inclusão do «mode optatif» no 
modo «subjunctivo» do autor português, já que o seu intento principal 
consistia na exposição das regras da língua portuguesa como ponto 
de partida para o ensino das regras respeitantes à língua latina, uma 
vez que considerava que a «mayor parte das regras» eram comuns às 
duas línguas (cf. Argote, 1725: Introdução).

no que ao modo «infinito» diz respeito, verificamos que contador 
de Argote apresenta uma definição pouco elucidativa se tivermos em 
conta a abordagem encetada pelos gramáticos de Port-royal sobre 
o assunto, uma vez que distinguiam o «Infinitif» enquanto modo 
verbal quando conservava a afirmação («je sais qu’il faut fuir le mal») 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 157) e enquanto nome, quando 
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perdia a capacidade de afirmar («le boire, le manger») (ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 158).

Posteriormente, contador de Argote aborda o tempo numa 
perspetiva geral que diz ser «as horas, os dias, os annos», distinguindo 
três «sortes» de tempos «Presente, Passado, Futuro» (Argote, 1725: 
55), sendo que o presente «saõ os instantes horas, e dias, que agora vaõ 
passando», o passado «saõ os instantes, horas, dias, que jà passáraõ» e o 
Futuro «saõ os instantes, horas, dias, que ainda haõ-de vir» (Argote, 
1725: 55). A partir destas considerações, em termos que apelidamos 
de semântico ou lógico objetivo, diz que o «tempo do Verbo saõ as 
palavras do Verbo, que dizem ordem a algum tempo» (Argote, 1725: 
56), reconhecendo também, na senda da tradição gramatical latina, 
o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro, reiterando que 
o presente «saõ as palavras do Verbo, que dizem ordem ao tempo 
presente»451 (Argote, 1725: 56); o passado «saõ as palavras do Verbo, 
que dizem ordem ao tempo, que passou»452 (Argote, 1725: 56); e 
o futuro «saõ as palavras do Verbo, que dizem ordem ao tempo, que 
ha de vir»453 (Argote, 1725: 56-57). nesta sequência, apresenta um 
tempo «Presente» em cada modo verbal; três tempos «Passados» no 
indicativo e no conjuntivo, e um no infinitivo; e dois tempos «Futuros» 
no indicativo e no conjuntivo, um no imperativo e um no infinitivo 
(cf. Argote, 1725: 57).

Além disso, na senda de Port-royal, o gramático setecentista, de 
uma forma minuciosa, faz uma distinção, numa perspetiva semântica, 
dos vários tempos do passado, tendo o mesmo procedimento em 
relação aos tempos do futuro, embora não relacione os tempos verbais 
_________________________
451 o gramático expõe o seguinte exemplo: «Amo, Leyo, Ouço», dizendo que «saõ tempo presente, 

porque significaõ que Amo, Leo, ouço, neste instante, nesta hora &c.» (Argote, 1725: 56).
452 Por exemplo, «Amey, Amava, Amàra. saõ tempo passado; porque significaõ, que tive amor, em 

os instantes, horas, ou dias &c. que jà passáraõ» (Argote, 1725: 56).
453 o autor apresenta o caso de «Amarey, Lerey», defendendo que «saõ tempo Futuro, porque significaõ 

que hey de Amar, ou Ler nos instantes, horas, dias, &c. que naõ saõ, mas haõ de vir» (Argote, 
1725: 57). também ArnAuLd e LAnceLot consideravam que «Il n’y a que trois temps simples; 
le Présent, comme amo, j’aime  ; le Passe, comme amavi, j’ai aimé  ; & le Futur, comme amabo, 
j’aimerai» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 149-150).
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a qualquer modo verbal, sendo que este aspeto também se verifica na 
gramática de Port-royal.

em relação aos tempos do passado, aduz que uma «mesma cousa 
se pòde considerar Passada por tres sortes» (Argote, 1725: 57), ou 
seja, «Passada simplesmente a respeyto de si, Passada a respeyto de 
si, e presente a respeyto de outra, Passada a respeito de si, e a respeyto 
de outra» (Argote, 1725: 57), especificando que nos casos em que 
o tempo «significa a cousa assim simplesmente passada» (Argote, 
1725: 57) chama-se «Preterito perfeyto», como «Amey», que «significa 
simplesmente, que a minha acção de amar, jà passou» (Argote, 1725: 
57-58). Por outro lado, quando o tempo «denota a cousa passada em si, 
e presente a respeyto de outra» (Argote, 1725: 58) tem a designação 
de «Preterito imperfeyto», por exemplo, «Ceava», que «mostra que a 
minha cea jà passou, e mostra, que a minha cea foy presente a outra 
cousa» (Argote, 1725: 58), chamando a atenção, no entanto, para 
o facto de a forma verbal «Ceava» por si só não «mostra[r], que 
(…) a cea foy presente a outra cousa» (Argote, 1725: 58), sendo 
necessário, por isso, sob um ponto de vista intra oracional (sintático), 
inseri-la «na oraçaõ», como no seguinte caso: «Quando entraste, eu 
ceava», explicando que «nesta oraçaõ a palavra ceava mostra, que a 
minha cea jà passou a respeyto do tempo, em que fallo, porèm mostra, 
que foy presente [a] respeyto da tua entrada» (Argote, 1725: 58). 
Para terminar, diz que nos casos em que o tempo «significa a cousa 
passada a respeyto de si, e a respeyto de outra» (Argote, 1725: 
58) se designa de «Preterito plusquam perfeyto», por exemplo, «Eu 
ceàra», acrescentando que «he preterito plusquam perfeyto, porque 
mostra q[sic] a minha cea jà passou a respeyto de mim, e mostra, que 
tambem jà passou a respeyto de outra cousa» (Argote, 1725: 59). 
Apesar disso, esclarece, com os mesmos argumentos já utilizados para 
a explicação do pretérito imperfeito, que a forma verbal «Eu ceàra» 
não «mostra q[sic] a minha cea jà passou» quer «a respeyto de mim» 
quer a «respeyto de outra cousa», pelo que é necessário introduzi-la 
numa oração do tipo: «Quando tu entraste, eu ceàra», ou seja, «nesta 
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oraçaõ a palavra ceara mostra, que a minha cea jà passou, a respeyto 
do tempo, em que fallo, e mostra; que tambem jà tinha passado, quando 
tu entraste» (Argote, 1725: 59).

ora, se tivermos presente as considerações tecidas pelos solitários 
de Port-royal podemos aduzir que muito provavelmente Argote se 
inspirou nestes autores que defendiam que, além do tempo simples 
do passado, havia também os «temps composés», considerando o 
«prétérit imparfait», como «celui qui marque le passe avec rapport au 
présent» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 151), reiterando, ainda, 
que o imperfeito «ne marque pas la chose simplement & proprement 
comme faite, mais comme preferente à l’égard d’une chose qui est 
déja néanmoins passée» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 151), por 
exemplo, «je soupois lorsqu’il est entre», especificando que «l’action 
de souper est bien passée au regard auquel je parle, mais je la marque 
comme présente au regard de la chose dont je parle, qui est l’entrée 
d’un tel» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 151). Por seu turno, o 
«deuxiéme temps composé» – «[prétérit] plus-que-perfait» «est celui 
qui marque doublement le passe» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
152), como «quand je dis, j’avois soupé; par où je marque mon action 
de souper non – seulement comme passée en soi, mais aussi comme 
passée à l’égard d’une autre chose qui est aussi passée» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 152), por exemplo, «quand je dis, j’avois soupé 
lorsqu’il est entre, ce qui marque mon souper avoit précédé cette entrée, 
qui est pourtant aussi passée» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 152).

Quanto aos tempos do futuro, cumpre salientar que contador de 
Argote utiliza uma estratégia similar àquela que usou para o tratamento 
dos tempos do passado, destacando-se o recurso ao mesmo critério 
semântico-sintático (intra oracional) utilizado para a explicitação dos 
pretéritos imperfeito e mais-que-perfeito. Assim, defende que existem 
dois futuros «porque a mesma cousa se pòde considerar, ou futura 
simplesmente» – «Futuro» ou «futura a respeyto de si, e Passada a 
respeyto de outra cousa» – «Futuro perfeyto» (Argote, 1725: 60), 
apresentando para o primeiro caso o exemplo de «Eu cearey» que reitera 
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ser «futuro imperfeyto, ou simples, porque significa simplesmente, que 
a minha, cea, ainda hade vir» (Argote, 1725: 60) e para o segundo 
o exemplo de «Eu terey ceado», dizendo que «he futuro perfeyto, 
porque mostra, que a minha cea ainda ha de vir antes de outra cousa» 
(Argote, 1725: 60), insistindo que «quando só digo estas palavras 
Eu terey ceado» não «mostra, que a minha cea ainda ha de vir antes 
de outra cousa», porém, se fizer «uso dellas na oraçaõ» (Argote, 
1725: 60) como, por exemplo, «Terey ceado quando tu entrares» 
(Argote, 1725: 60), «as palavras Terey ceado mostra, que a minha 
cea ainda ha de vir, e mostra que quando tu entrares a minha cea ha de 
ter Passado» (Argote, 1725: 61). Ainda em relação aos tempos do 
futuro, contador de Argote parece ter seguido de perto os gramáticos 
franceses, já que também eles, além do futuro simples, consideravam 
um «troisiéme temps composé» que caracterizavam como «celui qui 
marque l’avenir avec rapport au passé», apelidando-o de «futur parfait», 
como, por exemplo, «j’aurat soupé; par où je marque mon action de 
souper comme future en soi, & comme passée au regard d’une chose à 
venir, qui la doit suivre», especificando que no caso de «quand j’aurai 
soupé il entrera: cela veut dire que mon souper, qui n’est pas encore 
venu, será passé lorsque son entrée, qui n’est pas encore venue, será 
présente» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 152).

Ao terminar o capítulo VI, contador de Argote fala dos «gerundios 
e Participios». Para a caracterização do primeiro, utiliza o critério 
semântico, o critério morfológico e ainda um critério etimológico, 
pois o «gerúndio he huma palavra do modo Infinito[454], que por si 
só significa indeterminadamente, mas tem hum tal geyto de significar, 
que tira a obrar o que se diz», como «Amando, Lendo, &» (Argote, 
1725: 61), especificando que «gerundio quer dizer operativo; porque 
se deriva do Verbo Latino Gero que significa Obrar» (Argote, 1725: 
61). cumpre assinalar que se o gramático, num primeiro momento, 
_________________________
454 evanildo Bechara diz que as «formas nominais do verbo, com exceção do infinitivo, não definem 

as pessoas do discurso e, por isso, são ainda conhecidos por formas infinitas» (BecHArA, 2004: 
224).
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parece fazer depender o «gerundio» do «modo Infinito», já que 
apresenta a forma verbal «amando» como um dos exemplos deste 
modo verbal (cf. Argote, 1725: 54), por outro lado, quando apresenta 
a conjugação do verbo «Ser», refere que o «gerundio, e Participio» deste 
verbo correspondem à forma «sendo», destacando que o «participio, 
que serve ao Auxiliar» é «Sido» (Argote, 1725: 61). não obstante, 
nas restantes conjugações apresentadas, expõe o «gerundio» sem 
qualquer ligação ao «Infinito» ou «Participio». A este respeito, convém 
destacar que as explicações adiantadas por Arnauld e Lancelot são mais 
esclarecedoras do que as de Argote. Assim, inserindo o tratamento dos 
«Gérondifs» no seguimento do capítulo dedicado aos «Participes», os 
gramáticos franceses defendem que depois de ser retirada «l’affirmation 
aux verbes» podem formar-se em latim nomes adjetivos («Participes») 
e «deux noms substantifs», que são o «gérondif» em «dum», «qui a 
divers cas, dum, di, do, amandum, amandi, amando, mais qui n’a qu’un 
genre & un nombre; en quoi il différe du participe en dus, amandus, 
amanda, amandum» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 174), sendo 
sempre «un nom substantif» «actif» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
176); e o «supin», em «um» «qui a (…) deux cas, tum, tu, amatum, 
amatu, mais qui n’a point non plus de diversité ni de genre, ni de 
nombre; en quoi il différe du participe en us; amatus, amata, amatum» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 174-175), que é «un nom substantif 
qui est passif» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 177).

Por outro lado, na definição de «Participio» contador de Argote 
usa o critério morfológico como critério único, defendendo que «he 
huma palavra que tem casos, e tempos», como «Amado, Lido, &c.» 
(Argote, 1725: 61), tendo esta designação devido ao facto de ter 
«parte de Verbo; porque tem tempos» e «parte do nome, porque tem 
casos»455 (Argote, 1725: 62). Porém, a este respeito não presta 
_________________________
455 não devemos esquecer que desde dionísio da trácia praticamente todos os gramáticos consagraram 

ao particípio o estatuto de classe de palavras, concebendo-a como uma comunhão de características 
do nome e do verbo. Por exemplo, Prisciano relacionou o particípio com o verbo em relação ao 
tempo, e com o nome em relação ao caso.
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mais nenhum esclarecimento, remetendo para o estudo da gramática 
latina uma correta compreensão do mesmo, uma vez que defende que 
«isto dos Participios só na gramática Latina he que se percebe bem» 
(Argote, 1725: 62). Acresce, ainda, notar que, apesar de Argote, no 
capítulo X, considerar que a quarta «casta de palavras, de que usamos 
na lingua Portugueza» (Argote, 1725: 169) é o particípio nada mais 
acrescenta ao pouco que ficou dito anteriormente. ora, a este propósito, 
convém salientar que os gramáticos de Port-royal defendem que os 
«Participes sont de vrais noms adjectifs», no entanto, abordam este 
assunto no contexto dos verbos, porque consideram que aqueles têm 
uma ligação com estes últimos (cf. ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
172). e, neste contexto, especificam que essa relação que o particípio 
mantém com o verbo se prende com o facto de o primeiro significar 
a mesma coisa que o segundo «hors l’affirmation» (ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 172), acrescentando que «ce que le participe retient 
du Verbe, est l’attribut, & le plus la désignation du temps» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 172). Além disso, nos particípios distinguem os 
«actifs» e os «passifs», sendo que «les actifs en Latin se terminent en 
ans & ens, amans, docens; les Passifs en us, amatus, doctus» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 174).

contador de Argote dedica um capítulo às «conjugaçoens dos 
Verbos auxiliares». começa por caracterizar, de um ponto de vista 
formal, o que entende por «conjugaçaõ», considerando-a como a 
repetição do «Verbo por todos os seus modos, tempos, numeros, e 
pessoas» (Argote, 1725: 62), alertando, porém, para a necessidade 
de antes de se «saber as conjugaçoens commuas» ser «necessario 
saber algumas particulares», referindo-se à existência de verbos 
«Auxiliares»456 (Argote, 1725: 62), que são «o[s] Verbo[s], que 
ajud[am] os demais a formar os seus tempos compostos» (Argote, 
_________________________
456 curiosamente, em 1734, Madureira Feijó na sua Orthographia tece o seguinte comentário em 

relação aos verbos auxiliares «Quem quizer saber como estes verbos saõ auxiliares para outros, e 
em que tempos se lhe ajuntaõ, vejam as Regras da lingua Portugueza por d. Jeronymo contador 
de Argote» (MAdureIrA FeIJÓ, 1734: 155).
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1725: 62), reiterando que na «lingua portugueza» existem dois 
auxiliares: «Ser» e «Ter, ou Haver» (Argote, 1725: 63)457. ora, o 
mesmo ponto de vista já tinha sido exposto pelos gramáticos de Port-
royal, que apontavam a existência de «certains verbes» chamados 
«Auxiliaires» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 180), porque serviam 
para «former divers temps» dos outros verbos, com a agregação do 
«participe prétérit de chaque verbe», afirmando tratar-se dos verbos 
«Estre, & avoir» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 180), defendendo, 
ainda, que o uso destes verbos como auxiliares constituía um aspecto 
comum a «toutes les Langues vulgaires de l’europe», razão pela qual 
se deveria abordar este assunto no âmbito da «grammaire générale» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 180).

contador de Argote defende que o verbo «Ser» ajuda a formar os 
verbos «passivos com todos os modos, tempos, numeros e pessoas»458 
(Argote, 1725: 70) e o verbo «Ter»459 serve de auxiliar quer aos verbos 
«activos, neutros e passivos»460 (Argote, 1725: 78), quer à formação 
dos tempos compostos do «Preterito perfeyto»461, do «plusquam 
perfeito»462, do «Futuro»463 e do «gerundio»464 (Argote, 1725: 79), 
reiterando, ainda, sob uma designação que consideramos morfológica, 
que têm a designação de compostos «Porque se compoem do Participio 
de qualquer verbo, e dos tempos do Verbo Ter» (Argote, 1725: 79), 
admitindo, no entanto, que é do «Participio Passivo»465 «de qualquer 

_________________________
457 o gramático apresenta, neste contexto, as respetivas conjugações (cf. Argote, 1725: 63-78).
458 o gramático fornece o seguinte exemplo: «Eu sou amado», em que o verbo «Ser com o participio 

amado forma o tempo presente do Verbo passivo do activo Amo» (Argote, 1725: 62-63).
459 contador de Argote defende que o verbo «Ter» é auxiliar de si mesmo, por exemplo, «Tenho tido», 

«Tenha tido» e «Tive tido» (Argote, 1725: 81).
460 Vejam-se os exemplos dados: «Eu tenho amado», em que a forma verbal «tenho» serve de auxiliar 

ao «Verbo activo amo»; «Eu tenho gritado», que auxilia o «Verbo neutro Gritar»; e «Eu tenho sido 
amado», que está ao serviço do «Verbo Passivo Sou amado» (Argote, 1725: 79).

461 o autor fornece o seguinte exemplo: «Tenho amado» (Argote, 1725: 79).
462 o gramático expõe a forma verbal «Tinha amado» (Argote, 1725: 79).
463 eis o exemplo fornecido pelo autor «Terey amado» (Argote, 1725: 79).
464 contador de Argote socorre-se da forma verbal «Tendo amado» (Argote, 1725: 79).
465 o autor defende que «Tenho amado compoem-se do Participio passivo do Verbo Amo» (Argote, 

1725: 80).
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Verbo» (Argote, 1725: 79) e de todos os tempos do «Verbo Auxiliar» 
(Argote, 1725: 80) que se formam esses mesmos tempos compostos.

Assim sendo, esclarece que (1) os «Preteritos perfeitos [de qualquer 
verbo] compõem-se de todos os tempos Presentes, e Preteritos 
prefeytos do Verbo Ter»466 (Argote, 1725: 81); (2) os «plusquam 
perfeytos» dos verbos «compoem-se dos Preteritos imperfeytos» e dos 
«Plusquam perfeytos» (Argote, 1725: 80) do Verbo «Ter»467 e (3) 
os «Futuros compostos» nascem «dos Futuros» e «do Presente»468 do 
verbo «Ter»469. Ainda a propósito do auxiliar «Ter» cumpre salientar que 
o gramático tem noção das particularidades da língua portuguesa face 
à língua latina, na medida em que argumenta que «esta grammatica, 
e modo de fallar pelos compostos do Participio, e verbo Auxiliar 
Ter» (Argote, 1725: 81) «naõ he Latina», aduzindo que «a lingua 
Portugueza» o «tomou» da língua «tudesca» (Argote, 1725: 81). 
Porém, mais uma vez, não presta mais nenhuma informação sobre o 
assunto.

em capítulo distinto, d. Jerónimo trata, ainda, das «conjugaçoens 
dos Verbos regulares», caracterizando o «Verbo regular», sob um 
ponto de vista formal, como aquele que «se conforma com as regras das 
conjugaçoens commuas em tudo» (Argote, 1725: 81), consignando, 
inicialmente, quatro tipos de conjugações regulares, ou seja, dos verbos 
que no «Infinitivo» acabam em «Ar», como «Amar»; em «Er», como 
«Conhecer»; em «Ir», como «Admittir» e em «Or», como «Por»470 (cf. 
_________________________
466 o gramático setecentista defende que «Tenho amado he Preterito perfeyto do Verbo Amo», 

compondo-se do «presente Tenho do Verbo Ter»; «Tive amado he Preterito, e compoem-se de 
Tive perfeyto do Verbo Ter»; e «Tem tu amado, posto que eu tenha amado, saõ perfeytos do Verbo 
Amo, compoem-se do Presente do Verbo Ter» (Argote, 1725: 80).

467 como exemplos apresenta as formas «Eu tinha amado» e «Eu tivera amado», explicando que no 
primeiro caso «he plusquam perfeyto do Verbo Amo, e compoem-se de Tinha Preterito imperfeyto 
do Verbo Ter», e, no segundo caso, «he plusquam perfeyto do Verbo Ter» (Argote, 1725: 80-81).

468 o gramático expõe as formas «Hey. Haja» (Argote, 1725: 81).
469 o gramático diz que «Terey amado; Posto que eu tivera amado saõ Futuros compostos, e compoem-

se de Terey, e Tiver Futuros do Verbo Ter» (Argote, 1725: 81). Além disso, apresenta também 
os casos de «Hey de amar, Posto que eu haja de amar» (Argote, 1725: 81), mas nada aduz a 
respeito destes últimos exemplos. 

470 António de Moraes silva, na sua Epitome de grammatica da lingua portugueza, saída dos prelos
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_________________________
 no ano de 1806, viria a considerar, além dos verbos regulares em «Ar, Er, Ir», uma quarta conjugação 

dos verbos em «Or», considerando ser a do verbo «Por» e seus derivados (cf. MorAes sILVA, 
1806: 128). o autor justifica, em nota de rodapé, que esta sua opção se prende com o facto de 
«antigamente» estes verbos terem o «infinitivo em er», sendo «irregulares» da segunda conjugação, 
dizendo-se «Poer, Compoer, Propoer &c.». Apesar disso, reitera o gramático que faz destes verbos 
«uma quarta conjugação» (sILVA, 1806: 128 n1).

471 convém realçar que contador de Argote tem noção das diferenças relativas entre o português e 
o latim, no que aos tipos de conjugações diz respeito, já que considera que em português existem 
três, contrariamente às quatro latinas. Ainda a propósito deste assunto, a investigadora Pessoa 
santos coligiu opiniões de autores diversos, que são, sem dúvida, esclarecedoras para uma correta 
compreensão deste assunto. Assim, nunes chama a atenção para o facto de em latim existirem 
quatro conjugações, que se distinguiam pela letra final do tema, ou seja, a primeira em «-a», a 
segunda em «-e», a terceira em «-u» ou em consoante, e a quarta em «-i». diz o mesmo autor 
que estas conjugações se reduziram a três em português, devido à confusão que se estabeleceu no 
seio do latim vulgar da espanha (cuja única exceção é a catalunha) entre a terceira e a segunda 
conjugações, reiterando que este facto não era alheio ao próprio latim clássico, uma vez que, 
também aí, existiam verbos em que o penúltimo «e» era longo ou breve, podendo, por esta razão, 
fazer parte quer da terceira quer de segunda conjugação, como era o caso de «fervere, olere, fulgere, 
subsidere», entre outros. reitera, ainda, que em todas as conjugações o «e» final do infinitivo caiu, 
devido ao facto de o «r» se ter juntado à vogal que, de imediato, o procedia, de acordo com a regra. 
(cf. nunes apud sAntos, 2005: 397 n920). Por seu turno, salienta Pessoa santos que, em 1966, said 
Ali, depois de ter considerado três tipos de conjugações na língua portuguesa, refere que o verbo 
«Pôr», embora pareça constituir uma quarta conjugação, defende que devemos considerá-lo como 
um verbo irregular da segunda conjugação, pois ele constitui uma simples contração de «poer» (cf. 
Ali apud sAntos, 2005: 397 n920). esta opinião é, de resto, perfilhada por celso cunha e Lindley 
cintra que consideram o verbo «Pôr» que é a «forma contracta do antigo poer (ou põer, derivado 
do latim ponere)» como um verbo irregular da segunda conjugação, sendo de notar que é o «único 
verbo da língua que tem o InFInItIVo irregular» (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 428). Além 
disso, Pessoa santos cita o nome da investigadora Alina Villalva, aduzindo, esta última, que das três 
conjugações «habitualmente consideradas» na língua portuguesa, cuja identificação se processa 
através do «infinitivo em que a vogal temática está sempre presente» (MAteus et aliae, 2003: 
931), ou seja, da primeira conjugação em «a», da segunda em «e» e da terceira em «i», observa, no 
entanto, que a «flexão do verbo pôr e seus compostos integra-se na segunda declinação, embora a 
vogal temática não esteja presente na maioria das suas formas, incluindo o infinitivo. estas formas 
estão lexicalizadas» (MAteus et aliae, 2003: 931 n(15)). Por seu turno, também evanildo Bechara, 
na sua Moderna Gramática Portuguesa, coloca a seguinte observação «não existe a 4ª conjugação; 
pôr é um verbo da 2ª conjugação cuja vogal temática desapareceu no infinitivo, mas permanece 
em outras formas do verbo» (BecHArA, 2004: 225).

Argote, 1725: 82). no entanto, posteriormente, defende que existem 
apenas três tipos de conjugações, aduzindo que a terminação em «or» só 
diz respeito ao verbo «Por, e [a]os seus compostos compor, dispor, &c.», 
concluindo, nesta sequência, que «naõ formaõ conjugaçaõ diversa, mas 
saõ Verbos irregulares» (Argote, 1725: 145), justificando que a sua 
primeira opção de estabelecer quatro conjugações tinha o propósito de 
aproximar as conjugações do português às do latim471 (cf. Argote, 
1725: 145).
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Por outro lado, defende que para se saber as conjugações regulares 
«Basta de cada huma saber a conjugaçaõ de algum Verbo regular» 
(Argote, 1725: 82), pois «sabida» esta «conjugaçaõ» «ficaõ sabidas as 
conjugaçoens de todos os mais Verbos regulares daquella terminaçaõ» 
(Argote, 1725: 82-83), já que este processo se faz, através de um 
ponto de vista formal, pela formação que «he por huma palavra fazer 
outra»472 (Argote, 1725: 131), por exemplo, se «Quero formar 
o tempo presente do Indicativo do Verbo Estimar, busco o tempo 
presente do Verbo Amar, e por elle vou formando as palavras do Verbo 
Estimar, Amo, Estimo, Amas, Estimas, &c.» (Argote, 1725: 131). 
neste contexto, defende que «sabida a conjugaçaõ do Verbo Amar 
ficaõ sabidas todas as demais conjugaçoens dos Verbos acabados no 
Infinitivo em Ar», da mesma forma «sabida a conjugaçaõ do Verbo 
Conhecer ficaõ sabidas as demais dos Verbos regulares acabadas no 
Infinitivo em Er» e «sabida a conjugaçaõ do Verbo Admittir ficaõ 
sabidas as demais conjugaçoens dos Verbos regulares acabados em Ir» 
(Argote, 1725: 83), nada mais adiantando em relação aos verbos em 
«Or», apesar de apresentar a conjugação do verbo «pôr» imediatamente 
a seguir à apresentação das conjugações ativas e passivas, de todos 
os verbos regulares, utilizando como paradigmas os verbos «Amar, 
Receber, Admittir», respetivamente para a primeira, para a segunda e 
para a terceira conjugações.

Ao longo da explanação das diversas conjugações, o autor vai 
tecendo algumas observações que dizem respeito à especificidade de 
cada um dos modos verbais. deste modo, em relação ao indicativo, 
_________________________
472 neste contexto, o gramático apresenta duas «castas» distintas de formação de palavras: por 

«semelhança» e por «Participaçaõ», explicando que nesta última uma «palavra» tem «parte de 
outra palavra» (Argote, 1725: 131). Assim, aduz que há «formaçaõ por semelhança» «quando 
faço a formação de hum Verbo, ou nome à semelhança da formaçaõ de outro Verbo, ou nome» 
(Argote, 1725: 131-132), por exemplo, «Quero formar o presente do Verbo Andar, e vejo como 
se forma o presente do Verbo Amar, e segundo este se forma, assim vou eu formando o presente 
do Verbo Andar» (Argote, 1725: 132); e há «formaçaõ por participaçaõ» «quando da palavra, 
ou pessoa de hum Verbo formo outra do mesmo Verbo» (Argote, 1725: 132, por exemplo, 
«Quando formo v. g. a segunda pessoa do Pretérito perfeyto do Verbo Ando da primeyra do 
mesmo Preterito, dizendo que a segunda pessoa Andaste se fórma da primeyra Andey, mudando 
o ey em aste» (Argote, 1725: 132).
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explica que considerou apenas o tempo verbal «Preterito perfeyto 
composto: Eu tenho amado» em detrimento do que designa por «outro 
composto» «Eu tive amado»473, justificando a sua opção por duas ordens 
de razões, por um lado devido ao facto de a língua portuguesa usar, 
normalmente, o «Preterito perfeyto composto: Eu tenho amado», e 
por outro, devido ao facto de esses dois compostos serem inexistentes 
em latim, reiterando que o seu principal intento é ajustar as regras da 
língua portuguesa às regras da língua latina (cf. Argote, 1725: 87). 
Por seu turno, compreende, também, que «todo o Verbo tem dous 
futuros compostos» no modo indicativo, sendo constituídos «hum do 
Verbo Haver, e do Infinitivo do Verbo conjugado com a preposição 
De»474, – «Eu hey de amar» (Argote, 1725: 86)475 e o outro «composto 
do Verbo Ter, e do participio do Verbo conjugado» (Argote, 1725: 
87-88) – «Eu terey amado» (Argote, 1725: 86).

Quanto ao imperativo, defende que este modo não possui 
«preteritos», aliando o critério semântico ao critério pragmático para 
justificar a sua asseveração, pois se a «propriedade deste modo he 
significar a maneyra de quem manda» «o Passado, ou Preterito jà se 
naõ pode mandar» (Argote, 1725: 89). A mesma justificação serve 
para comprovar o facto de este modo não conter a primeira pessoa 
«do singular», pois «ninguem se manda a si mesmo» (Argote, 1725: 
89). A este respeito, convém salientar que o gramático parece estar em 
consonância com os solitários de Port-royal, já que estes advogam que 
o imperativo não tem a «premiere personne, sur-tout au singulier, parce 
qu’on ne se commande point proprement à soi-même» (ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 156).
_________________________
473 no momento em que trata da «locução verbal», evanildo Bechara chama a atenção para o facto de 

a «língua moderna (…) [ter] p[osto] de lado a forma tive cantado, corrente no Português antigo» 
(BecHArA, 2004: 231).

474 esta locução verbal «Haver + preposição de + infinitivo» é mais vulgarmente conhecida como 
«conjugação perifrástica», 

475 Pessoa santos chama a atenção para o facto de esta perífrase verbal poder exprimir no discurso 
não só a «temporalidade, mas também modalidade», já que encerra uma forma do «presente do 
indicativo do verbo auxiliar haver de» (sAntos, 2005: 450 n 1090), entendendo como «modalidade 
(…) a gramaticalização de atitudes e opiniões dos falantes» que se manifesta pela modalidade 
epistémica (conhecimento e crença) e pela modalidade deôntica (obrigação e permissão) (cf. 
MAteus et aliae, 2003: 245).
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Além disso, com o recurso a um critério sintático colocacional ou 
combinatório, ao qual parece estar apenso uma propriedade de cariz 
pragmática, fundamenta que no modo indicativo se coloca o «Pronome 
depois do Verbo», para que se possa ver mais «claramente» «o modo 
de mandar, porque quando mandamos alguem, ordinariamente se 
poem o verbo primeyro, e depois o pronome», como «Ama tu, vay tu» 
(Argote, 1725: 89). Ao terminar as alusões ao imperativo, evidencia 
o facto de as formas verbais do «Futuro» do indicativo, por exemplo, 
«Tu amaràs» (Argote, 1725: 86), e do «Futuro» do imperativo, por 
exemplo, «Amaràs tu» (Argote, 1725: 88), serem iguais e, como tal, 
serem comutáveis entre si, remetendo para uma análise intra oracional 
(sintática) o reconhecimento do modo em causa. Assim, sob um prisma 
que consideramos semântico, admite que «se o sentido he de affirmar, 
e mostrar, pertencem ao Indicativo», se, pelo contrário, o sentido que 
tem na oração é «mandar» referem-se ao «Imperativo» (Argote, 
1725: 89-90).

como já tivemos oportunidade de aludir anteriormente, o 
gramático advoga, numa perspetiva semântico-funcional (sintática), 
que os «tempos» do «subjunctivo» «naõ tem firmeza», uma vez que 
a mesma forma verbal tanto pode significar «tempo presente» como 
«tempo Futuro», consoante «as particulas, conjunçoens, e Verbos de 
que he regido» (Argote, 1725: 94). Para justificar a sua opinião, 
apresenta o caso de «Posto que eu trabalhe naõ estou cançado», em 
que a forma verbal «Trabalhe» se encontra «no presente; porque he 
regida do Verbo Estou, que està» também no «presente», contrastando 
com a seguinte situação: «Posto que eu trabalhe, naõ hey de cançar» 
em que a «palavra Trabalhe, està no Futuro porque he regida do 
Futuro hey de cançar» (Argote, 1725: 94). Por seu turno, para 
fundamentar a presença de dois «pretéritos imperfeitos» – «Preterito 
imperfeyto» (1º) «Posto q[sic] eu amàra» (Argote, 1725: 90), e 
«Preterito imperfeyto segundo» «Eu amaria» (Argote, 1725: 90), o 
autor defende a existência de ambos nas «linguas vulgares», embora se 
«confund[a]m muytas vezes, e sirv[a] hu[m] pelo[] outro» (Argote, 
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1725: 94). Por outro lado, advoga que as formas verbais do «primeiro 
Imperfeyto» – «Posto q[sic] eu amàra» (Argote, 1725: 90) são as 
mesmas do «Plusquam perfeyto» «Posto q[sic] eu amára» (Argote, 
1725: 91), servindo «para hum, e para outro» (Argote, 1725: 95). Ao 
terminar as suas cogitações a respeito do conjuntivo, defende que «nem 
todos os tempos» se podem accomodar com qualquer conjunçaõ», 
pelo que nuns empregou «a conjunçaõ Posto que»476 e noutros «a 
conjunçaõ Como» (Argote, 1725: 95). Além disso, refere, ainda, 
que no «segundo Imperfeyto» (Argote, 1725: 95) – «Eu amaria» 
(Argote, 1725: 91) não considerou a «conjunçaõ» antes da forma 
verbal, defendendo, através de um ponto de vista sintático funcional, 
que «ordinariamente na oraçaõ a leva depois», reiterando, sob uma 
perspetiva que apelidamos de semântica, que o seu «sentido» pode 
ficar completo sem que a conjunção tenha de vir antes (cf. Argote, 
1725: 95).

cumpre salientar, entretanto, que em relação aos tempos verbais 
da «conjugaçaõ Passiva», o gramático esclarece que todos eles «saõ 
compostos», especificando que «Huns saõ compostos sómente do 
Verbo Ser, e do Passivo do Verbo conjugado», por exemplo, «Sou 
amado. Era amado» e outros «saõ compostos do Verbo Ter e do 
Participio do Verbo Ser, e do Participio do Verbo conjugado», como, 
«Tenho sido amado», sendo estes últimos os que chamamos compostos» 
na «conjugaçaõ Passiva» (Argote, 1725: 105).

no capítulo que dedica às «formaçoens dos Verbos» regulares, 
contador de Argote começa por defender que «as palavras do Verbo» 
(Argote, 1725: 132) se formam, formalmente, «Por mudança 
de letras da raiz do Verbo», sinonimizando a noção de raiz com o 
«Infinitivo» do verbo, como, por exemplo, «Amar» que é a raiz do 
verbo «Amo», sendo de destacar que é a partir deste infinitivo que 
«nascem os tempos, e as pessoas do Verbo»477 (Argote, 1725: 133). 
_________________________
476 note-se que o autor fala em conjunção e não em locução conjuntiva.
477 contador de Argote apresenta o caso do «Infinitivo Amar», do qual «nasce o presente Amo, o 

Imperfeyto Amava, o perfeyto Amey, &c.» (Argote, 1725: 133).



315

Assim, defende que a raiz do verbo é constituída pela «letra terminativa, 
«pela figurativa» e pelas «letras iniciais». estas últimas são aquelas 
pelas quais se «principia a raiz, e estão antes da letra figurativa», assim 
como «Escre» que constituem as «letras iniciaes da raiz Escrever», 
porque «por ellas principia a raiz Escrever, e estão antes da figurativa» 
(Argote, 1725: 133), reiterando, ainda, que estas «letras iniciaes» 
não se mudam «nas formaçoens das palavras do Verbo», «porque o 
[seu] officio (…) he correrem por todos os modos, tempos, e pessoas 
do Verbo»478 (Argote, 1725: 134).

Por seu turno, a «letra figurativa da raiz do Verbo» é «a letra, q[sic] 
està antes da terminação», por exemplo, a «letra figurativa da raiz Amar 
he a letra m, porque está antes de ar» e, tal como as «letras iniciaes», 
também a «letra figurativa» não se muda «nas formaçoens»479 dos 
verbos, porque «o [seu] oficio (…) he correr todos os modos, tempos, 
e pessoas dos Verbos, e ajuntar as letras iniciaes com as terminações»480 
(Argote, 1725: 135). no entanto, chama a atenção para o facto 
de a «figurativa serv[ir] tambem de inicial» sempre que a «raiz do 
Verbo» for constituída por apenas «tres letras», sendo o caso da «raiz 
Ler»481 (Argote, 1725: 135). Por fim, a «terminaçaõ, ou [as] letras 
terminativas da raiz» dizem respeito à «ultima syllaba, ou duas ultimas 
letras da raiz» (Argote, 1725: 135-135), como «Amar», cuja «syllaba, 
e letras ar he terminaçaõ, e letras terminativas» (Argote, 1725: 136), 
porém, ao contrário das anteriores, a «terminação da raiz muda-se nas 
formaçoens», «porque o [seu] officio he differençar, e fazer entre si 
_________________________
478 Por exemplo, «Escre» que constituem as «letras iniciaes da raiz Escrever», «correm todos os modos, 

tempos, e pessoas do Verbo. Escrevo, Escrevia, Escreveste, &c.» (Argote, 1725: 134).
479 é o caso da «raiz Escrever» que para formar «o presente Escrevo (…) naõ se muda a figurativa V» 

(Argote, 1725: 135). 
480 no caso da «raiz Amar a figurativa he m» que está presente «em todas as demais palavras do Verbo, 

(…) Amo, Amavas, Amando, &c.» (Argote, 1725: 135).
481 tudo leva a crer que a junção das «letras iniciaes» à «letra figurativa», proposta por contador 

de Argote, corresponde à noção de «rAdIcAL VerBAL» adiantada por celso cunha e Lindley 
cintra que a caracterizam como sendo «a parte invariável» dos diferentes tempos verbais «que 
lhes dá a base comum de significação», sendo que a esse radical «se junta, em cada forma, uma 
terminação, da qual participa pelo menos um dos seguintes elementos» a vogal temática, o sufixo 
temporal e a desinência pessoal «(ou nÚMero-PessoAL» (cunHA e cIntrA, 1992: 386).
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diversas as pessoas, numeros, e modos do Verbo»482 (Argote, 1725: 
136). neste contexto, esclarece a diferença entre a «letra figurativa» e 
a «letra terminativa», reiterando que a primeira «differença entre si 
hum Verbo do outro Verbo», enquanto a segunda «differença entre si 
as palavras do mesmo Verbo» (Argote, 1725: 137), por exemplo, o 
«Verbo Amar differença-se do Verbo Arar pela figurativa m, porem a 
raiz Amar differença-se das mais palavras do Verbo pela terminaçaõ 
Ar (…), como Amo, Amas, Amava» (Argote, 1725: 137).

deste modo, o gramático passa, de imediato, às «formaçoens dos 
tempos, e pessoas» dos verbos, cuja explicitação decorre com grande 
pormenor e simplicidade, talvez devido ao facto de ter em mente o 
público a quem se destina a sua gramática. defende que as «formaçoens 
dos tempos, e pessoas» do verbo se processam, «mudando» «na 
terminaçaõ do tempo, ou pessoa» (Argote, 1725: 137) que se pretende 
formar, por exemplo, para se «formar o preterito perfeyto do Indicativo 
do Verbo Estimar» muda-se a «terminaçaõ ar na terminaçaõ ey» e fica 
formado «o preterito imperfeyto do Indicativo Estimey» (Argote, 
1725: 137), clarificando que «o tempo, ou pessoa» que se pretende 
formar pode ser visto ou «pelas terminaçoens do Verbo exemplar»483, 
ou através das «taboas das terminaçoens» (Argote, 1725: 138). neste 
contexto, reitera que «nos tempos do Verbo exemplar» a «terminaçaõ» 
se «sabe pela letra figurativa do Verbo» (Argote, 1725: 138), uma 
vez que «todas as letras, ou syllabas, que estão depois da figurativa 
do Verbo» constituem a sua «terminaçaõ» (Argote, 1725: 139), 
explicando, ainda, que a «figurativa do Verbo» se conhece «pela 
terminação da raiz». no entanto, «as demais terminações conhecem-se 
pela figurativa» (Argote, 1725: 139), porque se mudam «em todos 

_________________________
482 o autor serve-se, novamente, do exemplo «Amar», reiterando que «esta palavra se differença 

pela terminação ar de todas as demais palavras do Verbo, assim como Amo, Amavas, Amando» 
(Argote, 1725: 136).

483 contador de Argote diz que se deve procurar no «Verbo exemplar a pessoa, o tempo, e o modo 
que se intenta formar, vendo qual he a sua terminaçaõ» (Argote, 1725: 138). 
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os tempos, e pessoas do Verbo», enquanto «a figurativa» é sempre «a 
mesma»484 (Argote, 1725: 139).

Quanto à «taboa das terminaçoens», que é a «lista de todas as 
pessoas, numeros, tempos, e modos do Verbo» (Argote, 1725: 140), 
defende a existência, na língua portuguesa, de «tres» terminações 
distintas, isto é, «das terminaçoens do Verbo acabado no Infinitivo em 
ar, dos acabados em er, [e] a dos acabados em ir» (Argote, 1725: 
140), defendendo que a formação dos verbos «por essas taboas» se 
processa com relativa simplicidade, já que, por exemplo, para se formar 
«a primeyra pessoa do futuro Indicativo do Verbo Estimar» se procura 
na «primeyra taboa a terminaçaõ do tal futuro, e pessoa» – «arey», 
«ajunt[ando] esta terminaçaõ com as letras iniciaes, e figurativa do 
Verbo Estimar», obtendo-se «Estimarey» (Argote, 1725: 140). nesta 
sequência, apresenta a tábua das terminações dos tempos simples dos 
verbos regulares:

_________________________
484 contador de Argote defende que na «raiz Amar conhece-se que a figurativa do Verbo Ama he m, 

porque he a letra, que està antes da terminação, ou ultima syllaba da raiz», nos «demais tempos, e 
pessoas, como Amey, Amàmos, Amareis, conhece-se que a terminação he ey, àmos, areìs, porque 
saõ as syllabas, ou letras, que estaõ depois da figurativa do Verbo, que he m» (Argote, 1725: 
139-140).
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Modo Indicativo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-o
-as
-a

-o
-es
-e

-o
-es
-e

Singular

-amos
-ais
-aõ

-emo
-eis
-em

-imo
-is

-em
Plural

Presente

-ava
-avas
-ava

-ia
-ias
-ia

Singular

-avamos
-aveis
-avaõ

-iamos
-ieis
-iaõ

Plural

Pretérito

-ey
-aste
-ou

-i
-este
-eo

-i
-iste
-io

Singular

-àmos
-astes
-araõ

-emos
-estes
-eraõ

-imos
-istes
-iraõ

Plural

Pretérito Perfeito

-ara
-aras
-ara

-era
-eras
-era

-ira
-iras
-ira

Singular

-aramos
-areis
-araõ

-eramos
-ereis
-eraõ

-iramo
-ireis
-iraõ

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-arey
-aràs
-arà

-erèy
-eràs
-erà

-irey
-iràs
-irà

Singular

-aremos
-areis
-araõ

-eremo
-erèis
-eraõ

-irèmos
-irès
-iraõ

Plural

Futuro
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Modo Imperativo:

Modo conjuntivo486:

_________________________
485 como se depreende, contador de Argote apresenta duas terminações distintas para o presente dos 

verbos terminados em «ar». no entanto, pensamos que a segunda coluna se reportará ao futuro 
deste mesmo modo, pois, além de não referir nenhuma outra terminação, da análise ao verbo 
paradigmático verifica-se que as terminações são coincidentes, excetuando a segunda pessoa do 
singular, que pensamos tratar-se de uma gralha: 

  Presente  Futuro
  -  -
  ama tu  amaràs tu
  ame elle  amarà elle
  amemos nós amaremos nòs
  amay vòs  amareis vós
  amem elles amaraõ elles (cf. Argote, 1725: 88).
486 convém salientar que, não raras vezes, ao longo da análise à gramática de contador de Argote 

1.º conj. -ar485 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-
-a / araõ
-e / arà

-
-e
-a

-
-e
-a

Singular

-emos / aremos
-ay / areis
-em / araõ

-amos
-ey
-aõ

-amos
-i

-aõ
Plural

Presente

-
-
-

-
-iràs
-irà

Singular

-
-
-

-iremos
-ireis
-iraõ

Plural

Futuro

-
-eràs
-erà

-erèmos
-erèis
-eràõ

1.º conj. -ar485 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-e
-es
-e

-a
-as
-a

Singular

-emos
-eis
-em

-amos
-ais
-aõ

Plural

Presente
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Modo conjuntivo (continuação)

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ara
-aras
-ara

-era
-eras
-era

-ira
-iras
-ira

Singular

-aràmos
-areis
-araõ

-eramo
-ereis
-eraõ

-iramos
-ires
-iraõ

Plural

Pretérito Imperfeito 1.º

-aria
-arias
-ària

-iria
-irias
-iria

Singular

-ariamos
-arieis
-àriaõ

-iamos
-ieis
-iaõ

Plural

Pretérito Imperfeito 2.º

-asse
-assses
-asse

-esse
-esses
-esse

-isse
-isses
-isse

Singular

-assemos
-asseis
-assem

-essemos
-esseis
-essem

-issemos
-isseis
-issem

Plural

Pretérito Perfeito

-ara
-aras
-ara

-era
-eras
-era

-ira
-iras
-ira

Singular

-aramos
-areis
-araõ

-eramos
-ereis
-eraõ

-iramos
-ireis
-iraõ

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-ar
-ares
-ar

-er
-eres
-er

-ir
-ires

-i
Singular

-armos
-ardes
-arem

-ermos
-erdes
-erem

-irmos
-irdes
-irem

Plural

Futuro

-eria
-erias
-eria

-eriamos
-erieis
-eriaõ

-iriamos
-irieis
-iraõ
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_________________________
 nos deparamos com algumas incorreções, sobretudo a nível ortográfico. Pensamos que se trata 

de simples gralhas. saliente-se que em relação ao modo conjuntivo, verificámos duas situações. 
A primeira diz respeito ao presente, que na exposição do verbo paradigmático dos verbos da 
conjugação em «ar», «amar», o gramático apresenta a segunda pessoa do plural «vós amais» 
(Argote, 1725: 90) que, no entanto, é exposta na tábua das respetivas terminações como «eis». 
na segunda, o gramático apresenta na conjugação dos verbos em «ir» o paradigma «admittir», 
conjugando do seguinte modo, na segunda pessoa do singular do futuro «tu admitteres» (Argote, 
1725: 119), sendo que, posteriormente, na tábua de conjugações dos verbos regulares da terceira 
conjugação a segunda pessoa do mesmo tempo é apresentada com a terminação «ires» (Argote, 
1725: 144).

Ainda a propósito da formação dos tempos verbais simples dos 
verbos regulares, cumpre referir que o gramático no capítulo XI, 
depois de ter defendido que os «preteritos, fallando absolutamente» 
correspondem apenas aos «Preteritos perfeytos do Indicativo dos 
Verbos», como «Amey, Conheci, Admitti» (Argote, 1725: 187), 
argumenta que para se saber a formação dos «preteritos» dos verbos 
em português «basta saber as [respetivas] conjugaçoens», na medida 
em que eles se formam da «raiz» do «Infinitivo», mudando apenas a 
terminação. no entanto, admite que em latim não é assim, uma vez 
que «os Verbos regulares Latinos no Preterito ordinariamente mudaõ 
de letras iniciaes, e figurativas, e naõ tem raiz, donde se formar» 
(Argote, 1725: 187-188).

Por fim, contador de Argote advoga que os verbos «acabados em 
or» (Argote, 1725: 144) como «saõ Verbos Irregulares» (Argote, 
1725: 145) não têm tábua de conjugação.

Modo Infinitivo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ar -er -irPresente

-ando -endo -indoGerúndio

-ado -ido -idoParticipio
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Por outro lado, o gramático chama a atenção para o facto de 
os «tempos compostos» se formarem dos «Verbos auxiliares, e do 
Participio do Verbo principal, ou do Infinitivo, e da preposição De» 
(Argote, 1725: 145), incluindo na nomenclatura temporal as formas 
perifrásticas, como aliás, já aludimos anteriormente.

no último capítulo dedicado ao verbo, (capítulo IX), o gramático 
aborda, muito sucintamente, as «castas dos Verbos». Assim, apesar 
de admitir a existência de «muytas» «castas», reconhece (1) os 
«Activos, Passivos, neutros» (Argote, 1725: 146), (2) os «pessoaes, 
e impessoaes» (Argote, 1725: 147), os (3) «reciprocos» (Argote, 
1725: 148), (4) os «simplices, e compostos» (Argote, 1725: 148), e 
(5) os «Irregulares, e regulares» (Argote, 1725: 148).

Quanto aos primeiros, designa por «activo» o verbo que, sob um 
prisma semântico, «significa huma cousa, que eu faço487 a outrem»488 
(Argote, 1725: 146), «ainda que» essa «cousa» seja «dentro do meu 
pensamẽto»489 (Argote, 1725: 147). Pelo contrário, o verbo «passivo» 
é definido, sob o mesmo ponto de vista semântico, como aquele que 
«significa cousa, que outrem me faz a mim»490 (Argote, 1725: 147). 
Por seu turno, o verbo neutro é também caracterizado em termos 
semânticos como «o que significa huma cousa, que eu faço, mas naõ 
a faço a outrem, nem outrem me faz a mim», por exemplo, «Rir» que 
«significa alguma cousa, que me succede, mas naõ a faço a outrem» 
(Argote, 1725: 147)491.
_________________________
487 note-se que a terminologia «fazer» é consignada pelos gramáticos europeus renascentistas como 

significando ação (cf. AscensIo, 1985: 139).
488 o gramático expõe os seguintes exemplos: «Quebrar, Cozer, Assar» (Argote, 1725: 146).
489 o gramático apresenta o caso do verbo «Amar» que diz ser um verbo activo, «porque significa 

cousa, que eu faço a outrem», mesmo que essa Acão não ultrapasse os limites do pensamento (cf. 
Argote, 1725: 147).

490 sendo o caso de «Ser amado, ser assado, ser entendido» (Argote, 1725: 147).
491 Vejamos como os autores franceses de Port-royal abordam este assunto. Aceitam a tradicional 

divisão dos verbos «Adjectifs» em «actifs, passifs & neutres» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
163), caracterizando os «actifs», através de uma propriedade definitória que apelidamos de 
semântica, como «ceux qui signifient une action à laquelle est opposée une passion» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 163) – «passifs», especificando que essa ação tanto pode terminar num 
«sujet» – action réelle» como terminar num «object» – «action intentionnelle» (ArnAuLd e
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_________________________
 LAnceLot, 1754: 163). com efeito, a oposição semântica «actif – passif» (action – passion) não 

é reconhecida por contador de Argote. Por outro lado, os gramáticos franceses de Port-royal 
chamam também a atenção para o facto de as línguas antigas como a grega e a latina se servirem 
do mesmo verbo para exprimir a ação (actif) ou paixão (passif), segundo as inflexões que se 
atribuíssem ao verbo. no entanto, afirmam que as «Langues vulgaires de l’europe» não têm verbo 
«passif» pelo que colmatam esta falta com um «participe fait du verbe actif, qui se prende en 
sens passif, avec le verbe substantif je suis» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 164). este especto 
foi, de resto, já contemplado por João de Barros em relação ao português, e no século XVII por 
Amaro de roboredo em relação às línguas vulgares, sendo, no entanto, ignorado por contador 
de Argote. Por verbos «Neutres» entendem aqueles «qui ne passent point au dehors» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 164), podendo indicar ou uma qualidade ou uma ação, sendo que essa ação 
não passa para um outro «sujet» distinto do que pratica a ação, nem se relaciona com outro «objet» 
(cf. ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 164).

492 esta noção de verbo «neutro» parece corresponder ao que Inês duarte apelida de «verbos 
inergativos, ou verdadeiros intransitivos (denominados intransitivos na tradição gramatical luso-
brasileira)», constituindo verbos de «um lugar», «que seleccionam um argumento externo com 
a relação gramatical de sujeito», por exemplo: ela sorriu; e de «verbos inacusativos», que são do 
mesmo modo considerados intransitivos pela tradição gramatical, e que têm também apenas «um 
lugar», selecionando «um argumento interno que ocorre com a relação gramatical do sujeito», 
por exemplo, «o bebé adormeceu» (cf. MAteus et aliae, 2003: 300).

embora as definições de verbo ativo, passivo e neutro sejam 
enformadas de um critério semântico, parecem encerrar em si a 
existência de um «sujeito» que realiza uma dada ação (ativo), que 
recebe a ação cometida por outrem (passivo), ou que simplesmente 
concretiza a ação, sem que, no entanto, exista uma «pessoa ou coisa», 
distinta, em quem recaia essa ação, encerrando-se no próprio sujeito 
(neutro)492. Por outro lado, convém salientar que se o gramático 
considera que o verbo ativo e o verbo neutro designam uma ação, 
uma vez que ambos significam «huma cousa, que eu faço» (Argote, 
1725: 147), podemos dizer que apenas critérios de índole sintático os 
poderão diferenciar, ou seja, o verbo neutro corresponderá à noção 
de verbo «intransitivo», uma vez que representa uma ação que «não 
passa a outro ser (negação da transitividade)» (BecHArA, 2004: 222).

no que diz respeito aos verbos «pessoaes, e impessoaes» (Argote, 
1725: 147), o autor caracteriza, através do recurso a um ponto de vista 
que apelidamos de morfológico, os primeiros como «os que tem tres 
pessoas» (Argote, 1725: 147) «em ambos os numeros», por exemplo, 
«Amo, Amas, Ama» (Argote, 1725: 148), e os segundos como aqueles 
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que «só tem a terceira pessoa», como «Acontece» (Argote, 1725: 
148) (Argote, 1725: 148), nada mais adiantando sobre o assunto493.

na definição de verbos «reciprocos» utiliza o critério semântico, 
considerando que «saõ os que significaõ de sorte, que fazem a acçaõ 
da pessoa entre, e torne para a mesma pessoa», por exemplo, «Callarse, 
Levantarse» (Argote, 1725: 148), reiterando, sob uma perspetiva 
sintática, que estes verbos são facilmente identificáveis «porque quando 
fóra da oraçaõ repetimos o seu Infinitivo» e «lhe accrescentamos a 
particula se» (Argote, 1725: 148). ora, importa salientar a este 
respeito que contador de Argote parece atribuir à noção de verbo 
recíproco o que consideramos atualmente como verbo reflexivo.

na realidade, celso cunha e Lindley cintra advogam que o 
verbo reflexivo «vem acompanhado de um pronome oblíquo que lhe 
serve de objecto directo ou, mais raramente, de objecto indirecto e 
representa a mesma pessoa que o sujeito» (cunHA e cIntrA, 1992: 
405), tendo, por isso, um valor semântico, defendendo ainda que este 
verbo reflexivo «pode indicar também a reciprocidade, isto é, uma 
acção mútua de dois ou mais sujeitos» (cunHA e cIntrA, 1992: 
405). no entanto, chamam a atenção para o facto de o verbo reflexivo 
se poder confundir com o que designam por verbo «pronominal»494, 

_________________________
493 ora, contador de Argote parece ter-se afastado por completo dos solitários de Port-royal, pois 

estes autores contemplam os «Verbes impersonnels» no seguimento do «Infinitif», defendendo 
que este deveria ser apelidado de «verbe impersonnel», visto que ele não só marca «l’affirmation, 
ce qui est propre du verbe», como também designa através de um modo indefinido, ou seja, «sans 
nombre & sens personne, ce qui est proprement être impersonnel» (ArnAuLd e LAnceLot, 
1754: 167). no entanto, admitem que normalmente se chamam «impersonnels» a «certains verbes 
défectueux, qui n’ont presque que la troisiéme personne» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
167), porque contêm na sua «signification un sujet qui ne convient qu’à la troisiéme personne» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 168), não sendo necessário expressar «ce fait, parce qu’il est 
assez marqué par le verbe même, & qu’ainsi on a compris par le sujet, l’affirmation & l’attribut en 
seul mot» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 168).

494 estes gramáticos defendem que os verbos pronominais são «os que só se usam na forma 
pronominal», sendo que nestes casos o pronome não tem um significado, isto é, não tem valor 
semântico, mas fazem parte intrínseca do próprio verbo, como «queixar-se, suicidar-se» (cunHA 
e cIntrA, 1992: 405), e os que, apesar de serem também usados na forma simples, têm um 
significado distinto da respectiva construção pronominal, como «debater [= discutir] e debater-se 
[= agitar-se]» (cunHA e cIntrA, 1992: 405).
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cuja conjugação se faz também com os pronomes átonos, o que 
não significa «que tenham exactamente o seu sentido» (cunHA 
e cIntrA, 1992: 405), sendo que nestes casos, e para que se não 
confundam verbo pronominal e verbo reflexivo se acrescente a este 
último «as expressões a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, etc.», e 
quando designa reciprocidade se possam acrescentar «as expressões 
um ao outro, reciprocamente, mutuamente, etc.» (cunHA e cIntrA, 
1992: 405). Assim, enquanto a ação praticada pelo sujeito recai sobre o 
próprio sujeito, quando o verbo é reflexo, por exemplo, «eu lavo-me», 
no caso de o verbo exprimir reciprocidade, o ato da ação praticada 
por dois ou mais sujeitos recai um sobre o outro e não sobre esses 
mesmos sujeitos», por exemplo, «Pedro, Paulo e eu estimamo-nos 
(…) [= mutuamente]». (cunHA e cIntrA, 1992: 405).

Através da utilização de um único critério linguístico que 
designamos por formal, o gramático setecentista expõe a sua conceção 
de verbos «simplices» como aqueles «que constaõ de huma só palavra», 
como «Amar», e «compostos» os «que constaõ de duas», por exemplo, 
«Des-figurar, Tres-ler» (Argote, 1725: 148).

Para terminar, numa linha de classificação formal que tem 
em conta o modo, o tempo, o número e a pessoa verbal, enquanto 
propriedades do verbo, apresenta os verbos regulares como «os que 
se conjugam pelas regras» e os «Irregulares» como os que se afastam 
delas (cf. Argote, 1725: 148-149), expondo a conjugação ativa, nos 
tempos simples, de alguns verbos irregulares, a saber: «Dar, Estar, 
Fazer, Trazer, Ir, Vir» (cf. Argote, 1725: 149-169).

2.2. António José dos reis Lobato

em consonância com os princípios lógicos advogados pelos 
solitários de Port-royal, que apontavam a capacidade de «signifier 
l’affirmation» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 137) como a principal 
característica do verbo, e por outro lado em coerência com a tradição 
latina, através de gramáticos como Manuel Álvares (cf. AssunÇÃo, 
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2000: 73), reis Lobato define genericamente o verbo, através de um 
critério semântico (intradiscursivo), como «huma palavra, que na 
oração affirma alguma cousa» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 197), 
sendo o caso de «Pedro ama as virtudes, onde a palavra ama he 
verbo, porque affirma a acção, que Pedro faz de amar as virtudes» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 197). neste contexto, seguindo, ainda, 
a tradição latina, estabelece a divisão primária dos verbos, através de 
um único critério linguístico – o semântico, em «Activo» e «Passivo», 
caracterizando, numa linha de contraste, o primeiro como aquele «que 
affirma alguma acção, isto é, que se faz alguma cousa», especificando 
que é «desta acção, que significa» que lhe «toma o nome»495 (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 197-198), e o segundo como aquele «que affirma 
paixão, isto he, que alguem padece a acção, que outro obra», reiterando 
que «desta paixão, que significa» é que lhe «toma [também] o nome»496 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 198).

como se depreende, para reis Lobato o binómio «acção – paixão» 
constitui a oposição semântica entre verbo «activo e passivo» na 
linha port-royalina, sendo, aliás, uma característica que remonta a 
dionísio da trácia, embora este autor tivesse utilizado apenas critérios 
de natureza morfológica para a caracterização dos ditos verbos. 
Posteriormente, apesar de Prisciano acrescentar o conceito de verbo 
neutro ao binómio suprarreferido, opôs, através do mesmo critério 
morfológico, mas com algumas implicações semânticas, o verbo ativo 
(ação) ao verbo passivo (paixão) (cf. AsencIo, 1985: 131).

do que ficou dito, deve salientar se que se, por um lado, reis 
Lobato parece sofrer a influência de Port-royal na caracterização 
geral de verbo, por outro lado, ao canalizar a sua atenção para a 
distinção dos verbos ativos e passivos parece situar-se na linha dos 
autores que são criticados pelos gramáticos da escola de Port-royal. 
_________________________
495 o gramático serve-se do exemplo «Pedro ferio a Paulo», defendendo que o verbo é ativo «por 

affirmar a acção que Pedro obrou» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 198).
496 Adianta o exemplo: «Paulo foi ferido por Pedro», admitindo que a forma verbal «foi ferido» é passiva 

porque «Paulo padeceo a acção, ou ferimento, que Pedro lhe fez» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
198).
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com efeito, estes gramáticos condenam os autores que restringem a 
análise da essência do verbo a aspetos «qui lui sont accidentels entant 
que Verbe», esquecendo «ce qui lui est essentiél, qui est l’affirmation» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 139). Assim, defendem que muitos 
autores orientaram a sua atenção para a «premiére de ces significations 
ajoûtées, qui est celle de l’attribut, & ayant considéré que les attributs 
que les hommes ont joints à l’affirmation dans un même mot, sont 
d’ordinaire des actions & des passions» crendo, erradamente, «que 
l’essence du verbe consistait à signifier des actions ou des passions» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 139). na verdade, a fim de corroborar 
esta ideia, Arnauld e Lancelot argumentam que «il y a des verbes qui ne 
signifient ni des actions, ni des passions» e «il y a des mots, qui ne sont 
point verbes, qui signifient des actions & des passions» (ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 141).

cumpre salientar, entretanto, que reis Lobato não contempla na 
divisão primária do verbo os verbos neutros. no entanto, no momento 
em que aborda a sintaxe do acusativo defende que os verbos «que o 
vulgo dos grammaticos chama neutros» são ativos, por exemplo, 
«Viver, Morrer, Correr», defendendo de um ponto de vista sintático 
funcional que estes verbos «regem depois de si accusativo, ainda que 
de ordinario o não exprimem». Assim, partindo do exemplo «Pedro 
vive» advoga que «já todos suppõem, e subentendem depois do verbo 
activo Vive cognato, ou semelhante Vida, que o paciente da oração, 
ainda que occulto; por quanto he a todos manifesto ser a vida, aquillo 
que Pedro vive», concluindo que a razão pela qual não se exprime o 
«Accusativo, he o não augmentar o sentido da oração; porque tanto 
val dizer: Pedro vive vida, como Pedro vive»497 (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 334 n b).

_________________________
497 Já em 1619, Amaro de roboredo defendia o mesmo ponto de vista, afirmando que há verbos que 

«muitos chamão neutros, se podem dizer Activos certos, por amor da certeza de seu Accusativo», 
e embora «tal Accusativo se não declare, não suspende a orelha, ou entendimento sua significação: 
porque he facil de entender seu Accusativo: como, Curro, Vivo &c. pois está claro, que o que se 
corre he a carreira; o que se vive, a vida» (roBoredo, 1619: 69).
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Posteriormente, reis Lobato argumenta que o verbo, ativo ou 
passivo, «tem conjugação por Modos, tempos e Pessoas» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 198), defendendo que, morfologicamente, os 
«Modos no verbo são as diversas inflexões, que o verbo tem» para, sob 
um prisma semântico, «exprimir as differentes maneiras de significar 
em varias differenças de tempo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 198 
n a). Assim, reconhece a existência de quatro modos verbais distintos 
em português: «1.º Indicativo; 2.º Imperativo; 3.º conjunctivo, ou 
subjunctivo; 4.º Infinito, ou Infinitivo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
198 n a), ou seja, os mesmos modos apresentados por contador de 
Argote.

Quanto ao primeiro, o gramático recorre ao critério lógico-
semântico como elemento caracterizador deste modo verbal, 
defendendo que o «indicativo, ou demonstrativo he a maneira de 
significar no verbo, mostrando simplesmente, que affirmamos huma 
cousa», como «Eu escrevo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 198 n a). Por 
seu turno, o modo «Imperativo, ou mandativo» é, do mesmo ponto 
de vista semântico, «a maneira de significar no verbo, affirmando que 
mandamos fazer alguma cousa», por exemplo, «Escreve tu» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 199 n a). sob um ponto de vista polivalente, a 
saber, semântico, sintático colocacional ou combinatório e etimológico, 
advoga que o «subjunctivo» «he a maneira de significar no verbo, 
affirmando que se faz alguma cousa debaixo de alguma condição», 
como, por exemplo, «Se eu escrevesse», considerando, ademais, que 
«Ás vozes deste modo se ajuntão (do que tambem lhe provém o nome) 
varias particulas», como, «Se, Que, Posto que, Ainda que, Como» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 199 n a). Para terminar, na definição 
de «Modo Infinito, ou Infinitivo» serve-se de um critério semântico, 
como critério primário, que é, no entanto, complementado com um 
critério formal, admitindo que «he a maneira de significar no verbo 
indeterminadamente, affirmando que se faz alguma cousa, sem 
determinar, nem exprimir as pessoas, que a obrão, nem o número 
dellas», por exemplo, «Ler» que «affirma a acção de ler, sem exprimir 
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quem a faz, nem quantos são os que a fazem» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 199 n a). esta noção de modo infinito ou infinitivo parece estar 
em conformidade com a noção de infinitivo proposta pelos solitários 
de Port-royal que advogavam que esta inflexão do verbo indicava a 
afirmação, designando-a de um modo indefinido «sans nombre & sans 
personne» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 167).

Ainda a propósito dos modos verbais, o gramático esclarece, 
aliando um ponto de vista semântico a uma perspetiva sintático 
funcional, que quer o modo «infinitivo» quer o modo «conjunctivo» 
«tem huma significação suspensa, e incompleta, e por isso depende 
de outro verbo para fazer sentido completo, e perfeito»498 (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 199 n a). Por outro lado, através de um critério 
formal, critica os «grammaticos» que «chamão ao modo infinito 
impessoal por não ter pessoas», advogando que sempre que «os seus 
tempos se conjugão por números, e pessoas» «deixa de ser infinito, e 
impessoal» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n a). esta crítica, de resto, 
estende-se explicitamente a contador de Argote, pois defende que «tem 
o defeito a dita grammatica» de «no Modo Infinito em deixar de fazer 
os tempos tambem pessoaes» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 135). 

ora, este comentário parece-nos que peca um pouco por excesso, 
sobretudo se tivermos presente o raciocínio de contador de Argote, já 
que defendia que não se punham «pessoas» no «Infinitivo», «Porque 
as naõ t[inha]. como Verbo» (Argote, 1725: 96), parecendo admitir 
outras possibilidades, muito embora não tenha adiantado mais 
nenhuma observação sobre esta questão.

Por outro lado, convém frisar que, apesar de reis Lobato relacionar 
o modo «Infinito» à impessoalidade do verbo, advogando que este 
modo deixa de ser «Infinito», sempre que «os seus tempos se conjugão 
por números, e pessoas» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n a), no 
momento em que trata da formação dos tempos compostos parece 
contrariar esta ideia, já que admite, por exemplo, que o «preterito 
_________________________
498 Apresenta como exemplos: «He util ler a Historia Sagrada. Permitta Deos que todos a lêão». (Lobato 

in AssunÇÃo, 2000: 199 n a).
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perfeito composto pessoal do infinito» se forma das «vozes do presente 
pessoal do infinito do verbo Ter, e da primeira fórma do participio 
passivo do verbo conjugado», como, «Ter amado, Teres amado» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 245 n a). Além disso, todas as vezes 
que expõe a conjugação de algum verbo, apresenta o infinito pessoal 
conjugado, sem tecer mais nenhum esclarecimento sobre a questão, 
parecendo considerá-lo também como «infinito». Assim sendo, 
reis Lobato contraria a opinião expendida anteriormente de que o 
modo «infinitivo» sempre que aparecesse «conjugado por números, e 
pessoas» deixaria de ser «infinito, e impessoal» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 200 n a).

no que diz respeito ao «tempo» verbal, reis Lobato utiliza um 
critério que apelidamos de semântico, ao qual alia um critério de 
cariz morfológico, já que perspetiva esta noção tendo em conta não 
só os ‘morfemas temporais’ como também as variações sofridas pelo 
próprio verbo, entendendo que o «tempo no verbo he aquella especial 
inflexão das suas vozes em todos os Modos, pela qual o verbo dá a 
conhecer o tempo, segundo as suas differenças, em que se exercita 
a cousa, que elle affirma»499 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n b). 
neste contexto, reconhece um tempo presente; três tempos passados 
(«Preterito imperfeito, Preterito Perfeito, Preterito mais que perfeito») 
e dois tempos futuros («Futuro Imperfeito, Futuro perfeito»), mas 
advoga que «não he commum a todos os Modos do verbo o ter todos 
os sobreditos tempos, pois o Imperativo tem sómente o futuro» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n a), caracterizando, em seguida, 
o tempo presente, passado e futuro, fazendo as respetivas distinções 
entre os vários tempos do passado e do futuro, tal como se verificou 
na abordagem levada a cabo por contador de Argote.

Assim, sob uma perspetiva classificatória que designamos por 
semântica, o tempo presente «significa, que a cousa se faz no tempo, 
_________________________
499 Fornece o exemplo de «Pedro escreve», ao qual agrega o seguinte comentário «o verbo escreve pela 

sua inflexão, ou terminação dá a conhecer, que a acção de escrever, que Pedro obra, se exercita no 
tempo presente» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n b).
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em que se falla»500 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n b); o «Preterito 
imperfeito significa huma cousa passada a respeito de si, mas presente 
a respeito de outra, de que fallamos»501 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
201 n b); o «preterito perfeito significa huma cousa completamente 
passada»502 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 201 n b); o «Preterito mais 
que perfeito significa, que huma cousa he só perfeitamente passada 
a respeito de si, mas tambem passada a respeito de outra, que he 
tambem já passada»503 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 201 n b); o 
«Futuro imperfeito significa simplesmente, que a cousa se ha de fazer 
no tempo, que ainda ha de vir»504 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 201-
202 n b) e o «futuro perfeito significa huma cousa futura a respeito do 
tempo, em que estamos; mas passada a respeito de outra cousa futura, 
em que fallamos»505 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 202 n b). como se 
depreende, reis Lobato considera a existência dos mesmos tempos 
verbais apontados por contador de Argote, embora na distribuição dos 
tempos por modos essa coincidência deixe de existir, como teremos 
oportunidade de constatar.

_________________________
500 Adianta o seguinte exemplo «Eu leio», esclarecendo que «está no tempo presente, por afirmar que 

obro a acção de ler no tempo, em que actualmente estamos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 
n b).

501 eis o exemplo apresentado pelo gramático «Pedro leo, quando Paulo escrevia». neste caso, defende 
que a forma verbal «escrevia está no preterito imperfeito por significar a acção de escrever, que 
Paulo fez, já passada a respeito do tempo, em que estamos, mas presente a respeito de Pedro, 
quando leo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 201 n b).

502 é o caso de «Pedro correo» que está no «preterito perfeito», porque significa «que a acção de correr, 
que Pedro fez, já passou completamente sem lhe restar nada» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 201 
n b).

503 o exemplo que surge é o seguinte: «Pedro queixou-se á Justiça, porque Paulo lhe furtára o seu 
capote», em que «o verbo furtára está no preterito mais que perfeito por significar, que a acção 
de furtar Paulo o capote já tinha passado, quando Pedro se queixou á Justiça, que he tambem já 
passada» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 201 n b).

504 o gramático aponta o caso de «Pedro lerá», dizendo que «está no futuro imperfeito por significar, 
que a acção de ler de Pedro se ha de fazer no tempo, que ainda ha de vir» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 202 n b).

505 Por exemplo, «Quando amanhecer já terei lido o livro», designando que «o verbo terei lido se diz 
no futuro perfeito, por significar, que a acção de ler já será passada, quando chegar o tempo de 
amanhecer, que ainda ha de vir» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 202 n b).
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Por outro lado, Lobato defende, através de um critério morfológico, 
que «os tempos do verbo constão de pessoas, e números» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 202 n c), esclarecendo, com o recurso à combinação 
dos critérios morfológico e sintático colocacional ou combinatório, 
que as três pessoas de cada número «são os pronomes, e os nomes, e 
não as vozes do verbo, a que elles se ajuntão», ou seja, «Amo, amas, 
ama» «não são tres pessoas, mas sim tres vozes, ou faces de número 
singular do presente do Indicativo», «correspondentes ás tres pessoas 
do singular Eu, Tu, Elle» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 202 n c). Ainda 
a este respeito, esclarece que, excetuando o «futuro do Imperativo» que 
possui apenas a segunda pessoa do singular e do plural, «os verbos tem 
em cada tempo pessoal» «tres faces, ou vozes, em que significão a sua 
forma exercitada por hum só» e «tres em que significão a sua forma 
exercitada por muitos», sendo esta a razão pela qual os «grammaticos» 
dizem que o verbo tem «singular, e plural» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 202 n c).

Posteriormente, o gramático estabelece a divisão dos verbos em 
regulares e irregulares, recorrendo ao critério morfológico como 
critério único na distinção entre a conjugação regular e irregular. 
Assim, aduz que a «conjugação regular he huma regra certa, com que 
muitos verbos se declinão da mesma fórma» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 199), reconhecendo três conjugações regulares, tal como Argote. 
Assim, a «primeira he dos verbos, que no presente do modo Infinito 
[impessoal] acabão em ar», como «Amar»; a «segunda dos verbos que 
no presente do modo Infinito [impessoal] acabão em er», por exemplo, 
«Defender» e a «terceira dos verbos, que no presente do modo Infinito 
[impessoal] acabão em ir», como «Applaudir» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 199-200).

Por seu turno, o verbo «irregular he aquelle, que na formação 
de alguns tempos ou pessoas se affasta da regra da conjugação, a que 
pertence» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 246-247), apresentando a 
conjugação de alguns verbos em que os seus tempos «se não conformão 
com a regra da conjugação, a que pertencem» (Lobato in AssunÇÃo, 
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2000: 248). não obstante estas considerações, expõe em primeiro 
lugar a conjugação dos verbos «Ser, Ter, Haver» que, apesar de serem 
«anomalos ou irregulares», sob um ponto de vista morfológico, ajudam 
a formar «alguns tempos, que faltão aos outros verbos» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 203), sendo esta a razão pela qual se denominam 
«commummente verbos auxiliares» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
203).

neste sentido, caracterizando sob um prisma semântico o verbo 
«Ser» como aquele que afirma «a substancia, ou o ser do sujeito» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 203-204 n a) e que, por isso, se designa verbo 
«substantivo», na senda dos gramáticos de Port-royal, reis Lobato 
não faz, no entanto, qualquer referência ao verbo adjetivo, justificando 
simplesmente que o verbo «Ser» é auxiliar, «porque dos seus tempos, 
modos, e pessoas se fórma» a «voz passiva» dos outros verbos ativos, 
pospondo às vozes do verbo «Ser» o participio passivo do verbo a 
conjugar (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 204 n a), por exemplo, «eu 
sou tido, ou tida» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 215). Ademais, aduz 
que «com este circumloquio se suppre a falta que tem (…) a lingua 
Portugueza de verbos passivos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 204 n 
a), sendo que este aspeto já tinha sido apontado anteriormente quer 
por João de Barros quer por Amaro de roboredo.

sob uma perspetiva morfológica, o verbo «Ter he auxiliar», 
porque ajuda a formar «alguns tempos do preterito dos outros verbos» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 209 n a) cuja composição é formada «de 
vozes do verbo Ter acompanhadas da primeira terminação acabada 
em o do participio passivo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 209 na) 
do verbo a conjugar, por exemplo, «Eu tenho amado» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 227). Além disso, salienta que o verbo «Ter» tem a 
«particularidade de formar com as suas mesmas vozes os seus tempos 
compostos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 210 n a), como «Eu tenho 
tido» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 210), apontando como exceção 
os tempos «futuro perfeito do indicativo, e o futuro do infinito» que 
«se formão geralmente em todos os verbos de certas vozes do verbo 
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Haver» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 210 n a), por exemplo, «Eu hei 
de ter» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 211), e «Haver de ter» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 214). Acresce, ainda, notar que reis Lobato explica 
que na voz passiva o verbo «Ter» tem apenas «o participio passivo Tido, 
Tida», suprindo-se «a falta das outras vozes com hum circumloquio» 
composto das «vozes do verbo Ser em todos os seus modos, e tempos, 
assim simplices, como compostos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 214 
n a) e do participio passivo do verbo «Ter», por exemplo, «Eu tenho 
sido tido ou ida» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 215).

Quanto ao verbo «Haver» como verbo auxiliar, o autor admite 
várias possibilidades. na sua opinião, este verbo ajuda outros verbos 
a compor alguns dos seus tempos, «os quaes se fórmão de vozes do 
verbo Haver, e da preposição De» que vem anteposta «á voz infinita 
do presente impessoal dos mesmos verbos auxiliados», por exemplo, 
nas seguintes perífrases verbais, «Hei de ser, Haver de ser» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 220 n a). Por outro lado, este «mesmo verbo 
em todos os seus modos, e tempos que não são compostos» usa-se 
«ajuntando-se-lhe a voz infinita do presente impessoal» do verbo a 
conjugar, precedida da preposição «De», como «Hei de ter, Havia de ter» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 220 n a), e também se «usa, ajuntando-
se-lhe o participio passivo de qualquer verbo», como «Hei defendido», 
sendo que «delle usamos tambem, ajuntando-lhe a particula De, e a 
voz infinita Ser do verbo Sou, com o partipicio passivo» do verbo a 
conjugar, por exemplo, «Hei de ser amado» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 220 n a). Além disso, defende que o verbo «Haver» não tem a 
«voz do número singular» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 222 n a) no 
imperativo futuro, justificando a sua opção, por um lado, porque «não 
usamos dizer, fallando com outro» «Há tu isto por bem feito», uma vez 
que «só fallando de alguem dizemos», «Há por bem feito tudo, quanto 
se obrou, pois quer dizer: Elle há» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 222 
n a), e por outro lado, apoiando-se na autoridade do uso de outros 
autores, nomeadamente, contador de Argote e num «dos nossos 
orthografos» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 222 n a). ora, apesar de 
Lobato não identificar o «orthografo» em questão pensamos que está 
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a referir-se a Madureira Feijó, na medida em que este autor ignora a 
segunda pessoa do singular do presente do Imperativo, quando aborda 
o verbo «Haver» (cf. MAdureIrA FeIJÓ, 1734: 155). Por fim, Lobato 
adianta que o verbo «Haver he activo» e para se formar a «conjugação 
passiva» se pospõe a «fórma do participio Havido, Havida» «ás vozes 
do verbo Ser» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 225 n a). 

Apresenta, em seguida, as três conjugações dos verbos regulares 
na forma ativa, utilizando como verbos paradigmas o verbo «Amar» 
para a primeira conjugação, advogando que este verbo «serve 
como regra» para os verbos regulares «que no presente do infinito 
[impessoal] acabão em ar», já que «todos tem as mesmas terminações, 
que se achão depois desta linha – postas nas vozes do verbo Amar» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 226 n a), apresentando uma única 
chamada de atenção que se prende com o facto de «em alguns verbos, 
falta[r] o participio acabado em ante», sendo os casos de «Comprar, 
Louvar», argumentando que «não costumamos dizer Comprante, 
Louvante» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 230 n a). Para a segunda 
conjugação socorre-se do verbo «Defender» e para a terceira utiliza 
o verbo «Applaudir» como paradigmas dos verbos que «no presente 
do infinito [impessoal] acabão em» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
236 n b) «er» e «ir», utilizando os mesmos argumentos justificativos 
da primeira conjugação para caracterizar os verbos em causa. Assim, 
advoga que a conjugação do verbo «Defender serve como regra, por 
onde se podem conjugar todos os verbos regulares» terminados em 
«er», na medida em que «todos tem as mesmas terminações, que se 
achão depois desta linha – nas vozes do verbo Defender» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 231 n b), advertindo, no entanto, «que em alguns 
verbos falta o participio presente acabado em ente», por exemplo, 
«Receber, Entender», pois que «não costumamos dizer Recebente, 
Entendente» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 235 n a). A conjugação 
do «verbo Applaudir serve como regra» a «todos os verbos regulares» 
terminados em «ir», visto que todos eles têm «as mesmas terminações 
que se achão depois desta linha – nas vozes do verbo Applaudir» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 236 n b).
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neste contexto, explica que os verbos regulares têm «duas 
raizes» pelas quais «se fórmão [todas] as vozes» do verbo que se 
pretende conjugar (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 241-42). A primeira 
corresponde à «primeira pessoa do presente do Indicativo» e a segunda 
diz respeito à «voz do presente impessoal do infinito» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 243-245). Assim, nos tempos simples, reitera que 
no modo indicativo o «preterito imperfeito» se forma da «primeira 
raiz», «mudando-se o o final» «na primeira conjugação em ava», por 
exemplo, «Amo» – «Amava»; e na «segunda, e terceira conjugação, 
mudando o o em ia», por exemplo, «Defendo, Defendia» e «Applaudo, 
Applaudia» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 241 n a). da mesma forma, 
também o «preterito perfeito» se forma da primeira «raiz», «mudando-
se-lhe o o final na primeira conjugação em ei», por exemplo, «Amo, 
Amei», e «na segunda, e terceira conjugação o o em i», como «Defendo, 
Defendi» e «Applaudo, Applaudi» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 241 
n a). Por outro lado, da segunda «raiz» forma-se o «preterito mais que 
perfeito», à qual se acrescenta em qualquer uma das «conjugaçãoes 
hum a», como, por exemplo, «Amar, Amara»; «Defender, Defendera»; 
«Applaudir, Applaudíra» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 241-242 
n a). o «futuro imperfeito» também se forma da «segunda raiz», 
«accrescentando-se-lhe em qualquer das conjugações hum ei», como 
«Amar, Amarei»; «Defender, Defenderei»; «Applaudir, Applaudirei» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 242 n a).

em relação ao imperativo, explica que o seu único tempo verbal 
se forma da primeira «raiz» do verbo, substituindo-se «na primeira 
conjugação o o» pelo «a», por exemplo, «Amo, Ama» e «na segunda, 
e terceira conjugação o «o em e», assim como «Defendo, Defende» e 
«Applaudo, Applaude» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 242 n a).

Quanto ao conjuntivo, alega que o presente se forma da primeira 
raiz», «mudando-se-lhe o o final na primeira conjugação em e», 
por exemplo, «Amo, Ame» e «na segunda, e terceira conjugação o o 
em a», como «Defendo, Defenda» e «Applaudo, Applauda» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 242 n a). Por seu turno, considerando que 
o «preterito imperfeito» contém três «terminações» distintas em 
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«qualquer [huma] das conjugações», faz corresponder a primeira 
delas às formas do «preterito mais que perfeito do indicativo», ou seja, 
«Amara», «Defendera» e «Applaudíra». não obstante, não tece nenhum 
comentário a propósito da distinção destes dois tempos verbais, cuja 
explicitação acontecia em contador de Argote sempre que contemplava 
covariâncias de formas verbais, remetendo para um contexto intra 
oracional a identificação do tempo verbal em causa. relativamente à 
«segunda terminação» do pretérito imperfeito, reis Lobato comunica 
que ela se faz da «segunda raiz», à qual se acrescenta «em qualquer 
das conjugações hum ia», assim como «Amar, Amaria»; «Defender, 
Defenderia»; «Applaudir, Applaudiria» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
242 n a). A última terminação do pretérito imperfeito «fórma-se da voz 
do presente impessoal do infinito», substituindo-se «em qualquer das 
conjugações o r final em esse», a saber: «Amar, Amasse», «Defender, 
Defendesse» e «Applaudir, Applaudisse» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 242-243 n a). Por outro lado, o «preterito mais que perfeito» tem 
duas «terminações», admitindo de novo a covariância das formas da 
«primeira» e da «terceira terminação do preterito imperfeito», nas 
três conjugações, ou seja, «Amara» ou «Amasse», «Defendera»506 ou 
«Defendesse», «Applaudíra» ou «Applaudisse» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 243 n a), embora não exponha nenhuma observação adicional 
que aclare a distinção dos tempos em causa.

Ainda a propósito dos tempos simples do modo conjuntivo, o 
gramático defende que o «futuro» não «tem formação», porque «tem 
a mesma voz da segunda raiz» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 243 
n a), isto é, a «voz do presente impessoal do infinito»507 (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 245), admitindo, de novo, a covariância das formas 
verbais «Amar», «Defender» e «Applaudir».
_________________________
506 estas formas verbais servem o pretérito mais-que-perfeito do indicativo e as primeiras formas do 

pretérito imperfeito e do pretérito mais-que-perfeito do modo conjuntivo. 
507 não devemos esquecer que enquanto a segunda raiz corresponde ao «presente impessoal do 

infinito», que, segundo o autor, não é flexionado, pelo contrário o futuro do conjuntivo flexiona-
se. Apesar disso, o gramático abstém-se de comentar este espeto.
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Quanto ao último modo verbal, advoga que o presente (impessoal) 
do «Infinito» «não se fórma, por ser a segunda raiz, pelo das vozes 
verbaes» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 243 n a), porém nada 
adianta relativamente ao presente pessoal que parece ser inexistente 
se tivermos em atenção a definição de modo Infinito, já que, como 
tivemos oportunidade de verificar, se caracteriza pela «maneira de 
significar no verbo indeterminadamente», ou seja, «sem determinar, 
nem exprimir as pessoas, que a obrão, nem o número dellas», (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 199 n a), não obstante a sua apresentação nas 
três conjugações verbais.

Por outro lado, admitindo a existência de três particípios, defende 
que o «participio acabado em ndo» se forma da segunda «raiz» do 
verbo «em qualquer das conjugações», «mudando-se-lhe o r final em 
ndo», por exemplo, «Amar, Amando»; «Defender», «Defendendo»; 
«Applaudir», «Applaudindo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 243 n a). o 
«participio» terminado em «nte», em qualquer conjugação, forma-se, 
tal como o anterior, do «presente impessoal do infinito, mudando-
se-lhe o r final em nte», assim como «Amar, Amante», «Defender, 
Defendente» e «Ouvir, Ouvinte» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 243 
n a). o particípio «acabado em do, da» forma-se «da voz do presente 
impessoal do infinito», «mudando-se-lhe o r final em do, da», no caso 
da primeira e da terceira conjugação, por exemplo, «Amar, Amado, 
Amada» e «Definir, Definido, Definida»; e «mudando o er em ido, 
ida» no caso da segunda conjugação, como «Defender, Defendido, 
Defendida» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 243 n a).

Feito este pequeno excurso, podemos estabelecer uma tábua, 
da conjugação ativa, das terminações508 verbais dos tempos simples 
para as três conjugações, tendo em conta as considerações tecidas 
pelo autor a respeito da formação dos respetivos tempos, sendo de 
notar que da primeira pessoa do presente do indicativo derivam o 
_________________________
508 A fim de reproduzirmos fielmente o raciocínio do autor, transcrevemos as terminações tal como 

elas são apresentadas pelo gramático. Por isso é que em alguns casos a terminação verbal se 
apresentará acentuada graficamente.
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pretérito imperfeito e o pretérito perfeito do indicativo, o (futuro) do 
imperativo e o presente do conjuntivo. e do presente impessoal do 
infinito derivam o pretérito mais-que-perfeito e o futuro imperfeito 
do indicativo, o pretérito imperfeito, o pretérito mais-que-perfeito e 
o futuro do conjuntivo e os particípios terminados em «-ndo, -nte e 
-do/-da» respetivamente.

Modo Indicativo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-o
-as
-a

-as
-es
-e

Singular

-amos
-ais
-ão

-emos
-eis
-em

-imos
-is

-em
Plural

Presente

-ava
-avas
-ava

-ia
-ias
-ia

Singular

-avamos
-aveis
-avão

-iamos
-ieis
-iã

Plural

Pretérito Imperfeito

-ei
-aste
-ou

-i
-este
-eo

-i
-iste
-io

Singular

-ámos
-astes
-árão

-emos
-estes
-êrão

-imos
-istes
-irão

Plural

Pretérito Perfeito

-a
-as
-a

Singular

-amos
-eis
-aõ

Plural

Pretérito mais-que-perfeito
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_________________________
509 convém salientar que reis Lobato designa este tempo verbal de «futuro perfeito», por exemplo, 

«Eu am-arei» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 227) ou «futuro imperfeito», por exemplo, «Eu 
applaud-irei» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 237), na mesma aceção.

510 neste tempo verbal o autor considera apenas a segunda pessoa do singular e do plural.

Modo Indicativo (continuação):

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ei
-ás
-á

-as
-es
-e

Singular

-emos
-eis
-ão

-emos
-eis
-áõ

-emos
-eis
-áõ

Plural

Futuro (im)perfeito509

-ei
-ás
-a

Modo Imperativo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-a -eSingular

-ai -ei -iPlural
Futuro510

-e
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_________________________
511 neste tempo verbal, como já referimos, o autor admite três formas verbais para uma mesma pessoa, 

por exemplo, «Ainda que eu am-ára, am-a-ria, ou amasse» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 228).
512 também neste tempo verbal admite duas formas, por exemplo, «Se eu am-ára, ou am-asse» (Lobato 

in AssunÇÃo, 2000: 229).
513 como já aludimos anteriormente, o autor considera que este tempo verbal «tem a mesma voz da 

segunda raiz, pelo que não tem formação». Apesar disso, depois de analisarmos a conjugação dos 
verbos em «-ar, -er e -ir», verificamos que reis Lobato utiliza estas terminações, acrescentando-as 
à segunda raiz do verbo, ou seja, a «voz do presente impessoal do infinito» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 245), fazendo corresponder as formas verbais do futuro do conjuntivo às formas verbais do 
presente pessoal do infinito.

Modo conjuntivo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-e
-es
-e

-a
-as
-a

Singular

-emos
-eis
-em

-amos
-ais
-ão

Plural

Presente

-a/ -ia/ -sse
-as/ -ias/ -sses

-a/ -ia/ -sse
Singular

-amos/ -iamos/ -ssemos
-eis/ - ieis/ -sseis
-ão/ -ião/ -ssem

Plural

Pretérito Imperfeito511

-a/ -sse
-as/ -sses
-a/ -sse

Singular

-amos/ -ssemos
-eis/ -sseis
-ão/ -ssem

Plural

Pretérito mais-que-perfeito512

Singular

Plural

Futuro513

amar
-es

amar

defender
-es

defender

applaudir
-es

applaudir

-mos
-des
-em

-mos
-des
-em

-mas
-des
-em
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Por outro lado, o gramático do século XVIII anuncia também a 
formação dos tempos compostos, advertindo que ela serve para as 
conjugações regulares e para as conjugações irregulares, na medida 
em que são semelhantes. neste contexto, aborda, em primeiro lugar, 
o pretérito perfeito. no caso do modo indicativo o pretérito perfeito 
forma-se do presente do mesmo modo do verbo «Ter», ao qual se 
segue a «primeira fórma acabada em o do participio passivo do verbo 
conjugado», por exemplo, «Tenho amado» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 244 n a). o pretérito perfeito do conjuntivo forma-se «do presente 
do conjunctivo do verbo Ter», ao qual se pospõe a «primeira fórma 
do participio passivo do verbo conjugado», como «Tenha amado» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 244 n a). Por fim, relativamente ao 
pretérito perfeito composto do modo infinito diz que o «impessoal» se 
forma «da voz do presente impessoal do infinito do verbo Ter» e «da 

Modo Infinitivo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-arPresente impessoal -ir-er

-ar
-ares
-ar

-ir
-ires
-ir

Singular

-armos
-ardes
-arem

-ermos
-erdes
-erem

-irmos
-irdes
-irem

Plural

Presente pessial

-er
-eres
-er

-ndo
Particípio presente

-indeclinável (ativo)

-nte
Particípio presente
-declinável (ativo)

-do/ -da
Particípio pretérito

-indeclinável (passivo)
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primeira fórma do participio passivo do verbo conjugado», como, por 
exemplo, «Ter Amado» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 244-125 n a), e 
o pessoal «fórma-se das vozes do presente pessoal do infinito do verbo 
Ter, e da primeira fórma do participio passivo do verbo conjugado», 
por exemplo, «Teres amado» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 245 n a).

no que concerne ao pretérito mais-que-perfeito composto reis 
Lobato admite que no modo indicativo se forma «das vozes do preterito 
imperfeito do indicativo do verbo Ter», às quais se junta a «primeira 
fórma do participio passivo do verbo conjugado», por exemplo, «Tinha 
amado» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 245 n a), e no modo conjuntivo 
se forma das «vozes» do pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo do 
«verbo Ter», às quais se agrega a «primeira fórma do participio passivo 
do verbo conjugado, por exemplo, «Tivera, ou tivesse amado» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 245 n a).

Quanto ao tempo futuro, explica que o «futuro imperfeito do 
indicativo» se forma «das vozes do presente do indicativo do verbo 
Haver», às quais se pospõe a «particula De», que, por sua vez, se 
pospõe à «voz do presente impessoal do infinito do verbo» a conjugar, 
por exemplo, «Hei de amar» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 245 n a). 
o «futuro composto do conjuntivo» forma-se «das vozes do mesmo 
tempo, e modo do verbo Ter», as quais são seguidas «da primeira 
terminação do participio passivo do verbo conjugado», por exemplo, 
«Tiver amado» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 245-246 n a). Por seu 
turno, o «futuro perfeito composto» do modo conjuntivo «fórma-se 
das vozes do futuro imperfeito do indicativo do verbo Ter», seguidas 
«da primeira terminação do participio passivo» do verbo que se quer 
conjugar, como «Terei amado» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 246 n 
a). o «futuro composto impessoal do infinito» é composto pela «voz 
do presente impessoal do verbo Haver, e da particula De», que vem 
«anteposta á voz do presente impessoal do verbo conjugado», por 
exemplo, «Haver de amar» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 246 n a). 
Ao terminar, reitera que o «futuro composto pessoal do infinito» se 
compõe «das vozes do presente pessoal do infinito do verbo Haver», 
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às quais se agrega a «particula De» que, por sua vez, vem seguida da 
«voz do presente impessoal do verbo conjugado», como, por exemplo, 
«Haver de amar» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 246 n a).

tendo em conta ainda os verbos que servem de paradigmas às 
respetivas conjugações regulares, reis Lobato advoga que a formação 
da conjugação passiva se processa, na primeira conjugação, através 
do «participio Amado, Amada», do verbo «Amar», ao qual se antepõe 
as «vozes do verbo Ser» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 231 n a). na 
segunda e terceira conjugações, argumenta que nos verbos em «er» se 
forma do «participio passivo Defendido, Defendida», que se pospõe «ás 
vozes do verbo Ser» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 236 n a) e nos verbos 
em «ir» se forma do «participio passivo Applaudido, Applaudida», que 
vem posposto «ás vozes do verbo Ser» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
240-241 n a).

no que diz respeito à irregularidade dos verbos, reis Lobato 
admite, logo de início, numa perspetiva eminentemente morfológica, 
duas possibilidades: uns verbos são irregulares «porque não conservão 
em todas as suas vozes fixas as letras, que tem antes das duas ultimas, que 
fórmão a terminação da voz do presente impessoal do infinito» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 247 n a), sendo o caso do verbo «Consent-ir»514, 
outros, além de mudarem «em certas vozes» algumas dessas «letras», 
«mudão a terminação, affastando-se da regra de sua conjugação» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 247 n a), por exemplo, «Poder»515 . como 
se verifica reis Lobato relaciona a primeira irregularidade ao que 

_________________________
514 desta forma, explica que este verbo é irregular «por mudar nas vozes Consinto, Consinta, e outras 

em i o e da syllaba sent, que tem antes da terminação ir da voz Consent-ir do presente impessoal 
do infinitivo». neste contexto, defende que para que este verbo pudesse ser regular seria preciso 
que todas «as suas vozes se conservassem invariaveis, e fixas as (…) letras, ou syllabas Con-sent 
antes da terminação», na medida em que «só esta he a que deve variar para differenciar os modos, 
tempos, e números para a conjugação do verbo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 247 n a).

515 Assim, adianta que a irregularidade deste verbo se deve ao facto de em «Pude», «primeira voz do 
preterito perfeito do indicativo», «muda[r] em u o o das letras Pod, que tem antes da terminação er 
do presente impessoal do infinito», e «muda[r] em e a terminação i, que devia ter, pois, conforme 
a regra da segunda conjugação, se deve dizer Podi, e não Pude», reiterando que «o uso introduzio 
o dizer-se Pude» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 247 n a).
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evanildo Bechara designa de «variação do radical em comparação com 
o infinitivo» (BecHArA, 2004: 225), sendo que este autor aponta ainda 
outro tipo de irregularidade que tem a ver com a «variação na flexão, 
em relação ao modelo» (BecHArA, 2004: 225), não contemplando, 
porém, nesta última a primeira irregularidade admitida por Lobato, 
pelo que argumenta que há «autores [que] consideram anómalo o 
verbo cujo radical sofre alterações que o não podem enquadrar em 
classificação alguma», apresentando o verbo «poder» entre estes casos 
(cf. BecHArA, 2004: 226).

neste contexto, ponderando a existência em português de «muitos» 
verbos irregulares, sobretudo «na segunda, e na terceira conjugação», 
Lobato expõe alguns casos de irregularidade, contemplando apenas 
«os tempos, em que se não conformão com a regra da conjugação, 
a que pertencem» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 248), dando, 
esporadicamente, alguns esclarecimentos adicionais que se prendem 
com essas mesmas irregularidades.

Assim, na primeira conjugação aponta o caso do verbo «estar», 
limitando-se a apresentar a conjugação dos tempos que considera 
serem irregulares, mas não adianta mais pormenores em relação ao 
assunto, apenas considera que este verbo «em todos os seus modos, 
e tempos se póde ajustar o participio do presente acabado em ndo de 
qualquer verbo», por exemplo, «Estou lendo, Estava lendo, Estive lendo» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 248 n a). como se depreende, parece que 
o autor considera o verbo «estar» como um verbo auxiliar, apesar de 
enunciar explicitamente como verbos auxiliares do português apenas 
os verbos «Ser, Ter, Haver» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 202). na 
realidade, os exemplos expostos pelo gramático setecentista parecem 
estar em consonância com as indicações apresentadas por celso 
cunha e Lindley cintra, que advogam que o auxiliar «Estar» com «o 
gerÚndIo, ou com o InFInItIVo do verbo principal antecedido da 
preposição a» indica uma «acção durativa, continuada», reiterando que 
esta perífrase verbal se estende «a todos os modos e tempos do sistema 
verbal», podendo «ser substituída por outras perífrases, formadas com 
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os auxiliares de movimento» (cunHA e cIntrA, 1992: 381).
Ainda como verbos irregulares da 1ª conjugação, Lobato apresenta 

o verbo «dar»; o verbo «Ficar», reiterando que como este se «podem 
conjugar todos os verbos, que na voz do presente impessoal do infinito 
acabão em car», como «Peccar, Secar», defendendo que a irregularidade 
se prende com o facto de «naquellas vozes, em que devião conservar o 
c antes do e, o mudão em q, accrescentando hum u entre o q, e o e, por 
se dizer» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 252 n a), por exemplo, «Fique, 
Peque, Seque» em vez de «Fice, Pece, Sece» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 248 n a); e o verbo «Julgar», que pela sua conjugação «se podem 
conjugar todos os verbos, que acabão em gar», como «Negar, Affogar», 
advogando que a irregularidade destes verbos reside «nas vozes, em que 
depois do g se segue e, accrescentão hum u entre o g, e o e», dizendo-
se «Julgue, Affague, Negue», em vez de «Julge, Affage, Nege» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 253 n a). ora, é precisamente a este respeito 
que celso cunha e Lindley cintra chamam a atenção para o facto de 
não se confundir a «irregularidade verbal com certas discordâncias 
gráficas que aparecem em formas do mesmo verbo e que visam apenas 
indicar-lhes a uniformidade de pronúncia dentro das convenções do 
nosso sistema de escrita». Assim, os mesmos autores defendem que 
os «verbos da 1.ª conjugação cujos radicais terminem em -c, -ç, e -g 
mudam estas letras, respetivamente, em -qu, -c e -gu sempre que se lhes 
segue um -e», por exemplo, «ficar – fiquei»516 (cunHA e cIntrA, 
1992: 411), sendo, por isso, «simples acomodações gráficas, que não 
implicam irregularidade do verbo» (cunHA e cIntrA, 1992: 412). 
Por seu turno, também evanildo Bechara defende que não «entram 
no rol dos verbos irregulares aqueles que, para conservar a pronúncia, 
têm de sofrer variação de grafia», por exemplo, «ficar – fico – fiquei – 
fique» (BecHArA, 2004: 226).
_________________________
516 Por exemplo, no pretérito perfeito do modo indicativo, reis Lobato afirma que a irregularidade 

do verbo «ficar» reside apenas na primeira pessoa do singular «Eu fiquei. nas outras vozes he 
regular» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 252). o mesmo acontecendo com o verbo «Julgar», em 
que apenas a primeira pessoa é considerada irregular – «Eu julguei» (cf. Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 253).
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_________________________
517 reis Lobato diz que este verbo «carece do Modo Imperativo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 260).
518 tal como o verbo «Querer», o verbo «Valer» «carece do Modo Imperativo» (Lobato in AssunÇÃo, 

2000: 266).

no que diz respeito à segunda conjugação, o gramático apresenta 
como irregulares os verbos «Fazer», defendendo que os seus compostos, 
como «Satisfazer, Desfazer, tem a mesma conjugação do seu simples» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 256); «Ver», advogando que os seus 
«compostos» «Antever, Rever, Prever» têm «a mesma conjugação do 
seu simples»; «Querer»517; «saber»; «trazer»; «Poder»518; «dizer», 
afirmando que os seus compostos, como, «Contradizer, Desdizer, 
seguem a mesma conjugação» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 269); 
«Ler», reiterando que o «verbo crer» se pode conjugar da mesma 
forma «porque tem a mesma conjugação» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 269 n a) e «eleger» que serve de paradigma para «todos os verbos, 
que acabão em ger», por exemplo, «Reger, Proteger», justificando a 
irregularidade destes verbos com os mesmos argumentos já antes 
utilizados, ou seja, são irregulares «porque mudão o g em i nas vozes, 
em que ao g se segue o, ou a», dizendo-se «Elejo, Eleja», em vez de 
«Elego, Elega» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 270 n a). A este propósito 
recorde-se que celso cunha e Lindley cintra defendem também que 
os «verbos da 2.ª e da 3.ª conjugação cujos radicais terminem em -c, 
-g e -gu mudam tais letras (…) em -ç, -j, e -g sempre que se lhes segue 
um -o ou um -a» não podem ser considerados verbos irregulares, mas 
«simples acomodações gráficas» (cunHA e cIntrA, 1992: 412).

Quanto aos verbos irregulares da terceira conjugação, reis 
Lobato aponta o verbo «Ir», chamando a atenção para a existência 
de covariâncias verbais no pretérito perfeito e no pretérito mais-
que-perfeito do modo indicativo, e no pretérito mais-que-perfeito e 
futuro do modo conjuntivo, já que reitera que as formas destes tempos 
correspondem às vozes do verbo «Ser» (cf. Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 271-272). reconhece, também, como irregular o verbo «Vir», 
que serve de paradigma aos seus compostos «Convir, Avir, Desconvir» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 275) e o verbo «Pedir», que serve de 
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paradigma ao verbo «Medir», explicando que estes dois últimos verbos 
são irregulares, «porque nas vozes, em que ao d se segue o, ou a, o 
mudão em ç», pois «dizemos Péço, Méço em lugar de Pédo, Médo» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 276 n a). A este respeito, convém referir 
que celso cunha e Lindley cintra consideram estes verbos irregulares, 
sendo que essa irregularidade reside no radical, já que, por exemplo, 
«a forma meço apresenta o radical meç-», que é «distinto do radical 
med-» que está presente quer no infinitivo quer em outras formas do 
verbo «med-ir, med-es, med-i, med-ira, etc.» (cunHA e cIntrA, 
1992: 410). Por seu turno, evanildo Bechara considera que os verbos em 
causa são irregulares, admitindo que pelo verbo «Medir» se conjuga o 
verbo «pedir» (BecHArA, 2004: 273). também Mira Mateus apresenta 
estes verbos na lista dos irregulares, destacando que a irregularidade 
reside entre «o Infinitivo» e os «tempos do Presente» do Indicativo e 
do conjuntivo (cf. MAteus et aliae, 2003: 1032).

reis Lobato aceita, ainda, como irregulares da terceira conjugação 
os verbos «ouvir»519 e «Induzir» cuja irregularidade deste último diz 
respeito apenas à «terceira pessoa do presente do indicativo», já que se 
diz «Induz» e não «Induze», reiterando que a «mesma irregularidade 
tem os verbos Conduzir, Produzir, Reduzir, Luzir» e «Reluzir» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 277), indo, consequentemente, ao encontro da 
opinião advogada, dois séculos depois, pelos gramáticos celso cunha 
e Lindley cintra, que apontam como causa da irregularidade dos 
verbos terminados em «-uzir» o facto de não apresentarem «a vogal 
-e na 3.ª pessoa do singular do Presente do IndIcAtIVo: (ele) 
aduz, conduz, deduz, induz», etc. (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 440).

Por outro lado, reis Lobato aponta, também, o verbo «servir» 
como verbo irregular, sendo que pela conjugação deste «se podem 
conjugar os verbos Vestir, Despir, Repetir, Digerir, Fregir, Advertir, 
Mentir, Ferir, Seguir, e seus compostos», pois «todos mudão o e em i 
nas vozes, em que o verbo Servir o muda tambem», dizendo-se «Sirvo 

_________________________
519 reis Lobato não tece, porém, nenhum comentário a respeito deste verbo.
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(…), Visto, Dispo», em vez de «Servo (…) Vesto, Despo» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 277 n a). ora, salvaguardando as devidas distâncias 
epistemológicas, parece que a ideia defendida por reis Lobato está 
em consonância com a noção de «Alternância vocálica ou metafonia» 
(BecHArA, 2004: 239) advogada por evanildo Bechara, ainda que de 
um modo incompleto. com efeito, se tivermos presente que este autor 
defende que nos verbos da terceira conjugação a «vogal e, última do 
radical» pode sofrer certas «alternâncias» quando «nela recai o acento 
tónico», designadamente na «1.ª pess. do sing. do indic. e em todo 
o presente do subj.» passando de «e» para «i» (cf. BecHArA, 2004: 
239), verificamos que reis Lobato apologiza precisamente a mesma 
coisa, quando aduz que a irregularidade do verbo «servir» se encontra 
apenas na primeira pessoa do presente do indicativo «Eu sirvo» e em 
todo o presente do modo conjuntivo «Eu sirva, etc.» (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 277-278), dizendo-se, por exemplo, «Sirvo», em 
vez de «Servo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 277 n a).

Além disso, considera também irregular o verbo «subir», sendo 
que por este verbo se podem conjugar «Engulir, Tussir, Fugir, Bulir, 
Construir, Destruir, Cuspir, Acudir, Sacudir, Sumir, (…), Consumir, 
Cubrir (…), Descubrir, Encubrir», «porque nas vozes, em que o verbo 
Subir muda o u em o, mudão tambem os sobreditos verbos» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 278 n a), consignando a ideia de que a «alternância 
vocálica» se observa, não raro, «nas próprias formas rizotónicas», por 
exemplo, «subo, em contraste com sobes, sobe e sobem» (cunHA e 
cIntrA, 1992: 412). Ao terminar os verbos irregulares da terceira 
conjugação, nomeia os casos de «sahir» e de «Aflligir», argumentando 
que pelo primeiro verbo se podem «conjugar os verbos Cahir, e seus 
compostos Descahir, Recahir», na medida em que «Sahir muda o h 
em i», o mesmo acontecendo com os restantes verbos (cf. Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 279 n a). o verbo «Aflligir» serve de paradigma aos 
verbos «acabados em gir», como «Dirigir, Rugir, Mugir, Cingir», uma 
vez que «tambem mudão o g em j nas mesmas vozes em que o muda o 
verbo Affligir» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 279-280 n a). ora, como 
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já tivemos oportunidade de referir no momento em que abordamos 
a irregularidade da segunda declinação, em relação ao verbo «Ler», 
celso cunha e Lindley cintra consideram que a «mudança de g em 
j» não é uma verdadeira irregularidade mas apenas uma simples 
acomodação gráfica (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 412). A corroborar 
esta ideia, evanildo Bechara aponta os verbos em «-ger ou-gir» entre 
aqueles que representam apenas variações gráficas («de g em j antes 
de a ou o»), mas que não podem ser considerados verbos irregulares 
(cf. BecHArA, 2004: 246).

Ao terminar a apresentação das conjugações dos verbos irregulares, 
sem que faça qualquer referência às três conjugações já estudadas, reis 
Lobato expõe a conjugação dos verbos «que no Infinito acabão em or», 
consignando apenas o verbo «Pôr». no entanto, adverte que todos os 
seus derivados (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 284) «Antepor, Compor, 
Descompor, Depor, Expor, Interpor, Impor, Oppor, Prepor, Propor, 
Pospor, Repor, Suppor, Presuppor, Transpor» seguem a «conjugação 
do seu simples», acrescentando que todos estes verbos «carecem do 
participio activo acabado em ente», cuja exceção diz respeito aos 
verbos «Depor, que tem Depoente» e «Oppor, Oppoente» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 284).

Além do que ficou exposto sobre os verbos irregulares, António 
José dos reis Lobato consagra, ainda, outro tipo de irregularidade que 
se prende com o facto de certos verbos não possuírem certas «vozes» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 285) ou, no caso de as possuírem, terem 
já caído em desuso, no tempo do autor (cf. Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 286), designando quer uns quer outros de verbos «defectivos». 
relativamente aos primeiros, expõe os casos dos verbos «Prazer», 
«Feder» e «Monir», argumentando que o verbo «Prazer» no «modo 
indicativo» tem simplesmente a «terceira pessoa do singular do 
presente» – «Praz»; a «terceira pessoa do singular do preterito perfeito» 
– «Prouve» e a «terceira pessoa do singular do preterito mais que 
perfeito» – «Prouvera». no «modo conjunctivo» tem apenas a «terceira 
pessoa do singular do presente» – «Praza»; a «terceira pessoa do 
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singular do preterito imperfeito» – «Prazeria» e a «terceira pessoa do 
singular do futuro» – «Prouver» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 285). 
Por seu turno, o verbo «Feder não tem as vozes em que depois do d se 
segue o, ou a», uma vez que «não usamos dizer: Fedo, Feda» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 285); e o verbo «Monir só tem as terminações, 
em que depois do n se segue i», pois apenas «usamos dizer» «Monia, 
Monio, Monindo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 285).

no que concerne aos verbos cujas «vozes» faltam «por se não 
acharem usadas», anota os casos dos verbos «Impedir, Despir», que não 
se usam na «primeira pessoa do singular do Indicativo», uma vez que 
«não usamos dizer Impido, Despido». da mesma forma também não 
se usam formas do «presente do conjuctivo», advogando, no entanto, 
através de um ponto de vista diacrónico, «que os antigos usarão da voz 
Impida», sendo que, numa perspetiva sincrónica, «hoje ainda alguns 
[a] usão» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 286).

ora, parece-nos que a caracterização levada a cabo por reis 
Lobato a respeito destes verbos irregulares defetivos traduz alguma 
atualidade, ainda que de um modo incompleto, uma vez que evanildo 
Bechara define estes verbos como aqueles que «na sua conjugação, não 
apresenta[m] todas as formas» (BecHArA, 2004: 226), salientando 
que a «defectividade dos verbos» pode dever-se a razões que têm a 
ver com a «eufonia e a significação» quer, ainda, a «razões do uso 
e da norma vigentes em certos momentos da história da língua» 
(BecHArA, 2004: 226). neste contexto, dos grupos de verbos defetivos 
em português expostos pelo gramático, salientamos «os que não se 
conjugam nas pessoas em que depois do radical aparecem a ou o» 
(BecHArA, 2004: 226), por exemplo, «feder» (BecHArA, 2004: 
227), sendo que estes verbos «também não se empregam no pres. 
do subjuntivo, imperativo negativo, e no imperativo afirmativo só 
apresentam as segundas pessoas do singular e plural» (BecHArA, 
2004: 227); e os verbos que «se usam unicamente nas formas em que 
depois do radical vem i» (BecHArA, 2004: 227), como, por exemplo, 
«remir» (BecHArA, 2004: 227). Além disso, Bechara chama a atenção 
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para o facto de «muitos verbos apontados outrora como defectivos 
s[erem] hoje conjugados integralmente» (BecHArA, 2004: 227), 
apontando o caso do verbo «prazer» (BecHArA, 2004: 227).

Ao finalizar o estudo ao verbo, reis Lobato trata particularmente 
dos «Preteritos e Participios do Preterito dos Verbos» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 285), por considerar, em primeiro lugar, que 
«em todas as conjugações ha verbos, que se affastão das regras 
geraes na formação do preterito perfeito do indicativo»520 (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 286-287 n a), sendo necessário conhecer essas 
irregularidades, na medida em que é a partir deste tempo verbal que se 
formam o «preterito mais que perfeito do indicativo»; «a voz acabada 
em esse do preterito imperfeito, e o mais que perfeito do conjunctivo, e 
o futuro o conjunctivo»521 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 287 n a). ora, 
se tivermos em conta este ponto de vista, podemos ponderar a hipótese 
de reis Lobato consignar um terceiro tempo primitivo donde derivam 
os outros tempos já citados, embora restrinja esta possibilidade às 
irregularidades de alguns verbos. em segundo lugar assevera, também, 
que há verbos cuja irregularidade se faz sentir no «participio do 
preterito», sendo necessário dar conta dessas irregularidades, já que, 
de um ponto de vista formal e etimológico, esse particípio ajuda «a 
formar os tempos compostos dos verbos, de que se derivão» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 287 n a).

tendo em conta as três conjugações regulares, sendo que a primeira 
tem o «preterito em ei», por exemplo «Amei» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 286) e a segunda e a terceira em «i», como «Escolhi» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 288) e «Admitti» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 

_________________________
520 note-se que atualmente, por exemplo, celso cunha e Lindley cintra consideram que o pretérito 

perfeito do indicativo é um tempo primitivo, do qual derivam o mais-que-perfeito do indicativo, 
o imperfeito e o futuro do conjuntivo (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 391-392).

521 o gramático apresenta o caso do verbo «Trazer» cuja irregularidade do pretérito perfeito do 
indicativo – «Trouxe» é responsável pela formação do pretérito mais-que-perfeito do indicativo 
– «Trouxera»; da terceira «voz» do pretérito do conjuntivo – «Trouxesse»; da segunda «voz» do 
pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo – «Trouxesse»; e do futuro do conjuntivo «Trouxer» (cf. 
Lobato in AssunÇÃo, 2000: 287 n a).
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291), e o particípio em «ado, ada» na primeira conjugação, como 
«Amado, Amada», ou «ido, ida», na segunda e terceira, por exemplo, 
«Escolhido, Escolhida» ou «Admittido, Admittida», reis Lobato expõe 
as respetivas exceções sejam a respeito do pretérito imperfeito do 
indicativo, sejam a respeito do particípio522.

Assim, fazem parte da primeira conjugação as seguintes exceções: 
«I.» o «verbo Estar», que muda no pretérito para «Estive» e tem 
«huma só fórma indeclinavel» no «participio» – «Estado» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 287); «II.» os verbos que têm apenas o «Participio 
indeclinavel de huma só fórma» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 288), 
«que só serve para os tempos compostos da voz activa» e não têm uso 
na voz passiva (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 287-288 n a), sendo os 
casos dos verbos «Vasar», na aceção de despejar, – «Vasado», «Escapar» 
– «Escapado», «Enchugar» – «Enchugado» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 287); «III.» e os verbos que «mudão no Participio», sendo o caso 
de «Matar», que «toma o Participio Morto, Morta do verbo Morrer.», 
«Pagar, Pago, Paga»523 (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 288) e «Soltar, 
Solto, Solta» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 288), admitindo, também, 
que este particípio «he contração de Soltado, Soltada»524 (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 288 n a).

Quanto às exceções da segunda conjugação, arrola que «I.» os 
verbos «Saber», «Trazer», Querer», «Ter» e os compostos deste último, 
como «Deter» «mudão no preterito» para «Soube», «Trouxe», «Quiz», 
«Tive» e «Detive» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 288-289); «II.» os 
verbos que mudam quer «no Preterito» quer «no Participio», sendo 
o caso de «Dizer» que «faz Disse, Dito, Dita» e seus compostos, por 

_________________________
522 A este respeito, cumpre referenciar que Lobato critica explicitamente contador de Argote por 

não dar conta «irregularidades dos Preteritos dos Verbos dos Verbos pelas haverem em todas as 
conjugações» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 135).

523 curiosamente, reitera que este particípio «he contração de Pagado, Pagada.» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 288 n a).

524 Atualmente considera-se que as formas verbais «solto», «pago» e «morto» constituem particípios 
irregulares enquanto «soltado», «pagado» e «matado», que não é contemplado pelo gramático do 
século XVIII, são particípios regulares (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 441).



354

exemplo, «Contradizer, Contradisse, Contradito, Contradita», «Fazer, 
Fiz, Feito, Feita» e seus compostos, como «Desfazer, Desfeito, Desfeita» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 289); «III» os verbos «que mudão no 
Participio», sendo o caso do verbo «Ver» e seus compostos como 
«Rever», «Escrever» e seus compostos como «Prescrever», que fazem 
e particípio em «Visto, Vista», «Revisto, Revista», «Escrito, Escrita», 
«Prescripto, Prescripta» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 289); «IV.» 
e os verbos que têm «dous Participios», sendo que «o participio 
indeclinavel de huma só fórma acabada em o serve para ajudar a 
formar os tempos compostos da voz activa» e o «declinável de duas 
fórmas serve para a voz passiva» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 290 
n a), por exemplo, «Romper, Rompido, Roto, Rota», «Morrer, Morrido, 
Morto, Morta», «Incorrer, Incorrido, Incurso, Incursa», «Suspender, 
Suspendido, Suspenso, Suspensa» e «Eleger, Elegido, Eleito, Eleita» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 290).

no que diz respeito às exceções da terceira conjugação, o 
gramático aduz «I.» os verbos que «mudão no Preterito», como «Ir, 
Fui» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 191); «II.» os verbos que «mudão 
no Preterito e no Participio», sendo o caso de «Vir», que faz «Vim» no 
pretérito e «Vindo, Vinda» no particípio, o mesmo acontecendo com 
o seu composto «Convir», que «tem o Participio de huma só fórma», 
fazendo «Convim, Convido». no entanto, «Reconvir» tem duas formas 
no particípio «Reconvindo, Reconvinda» e o pretérito «Reconvim» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 291); «III.» e os verbos que «mudão 
no Participio», por exemplo, «Cubrir (…), Cuberto, Cuberta» e seus 
compostos, por exemplo, «Encubrir (…), Encuberto, Encuberta», 
«Abrir, (…), Aberto, Aberta», «Fregir (…), Frito, Frita», «Imprimir (…), 
Impresso, Impressa» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 291).

Por fim, na senda de Port-royal, caracteriza o «participio», através 
da utilização de um critério misto, a saber morfológico-semântico, 
como sendo «hum nome adjectivo[525], que participa (do que lhe 
_________________________
525 convém não esquecer que no momento em que reis Lobato abordou o nome adjetivo afirmou 

que iria contemplar o estudo de uma das suas subclasses – o «participio» depois do verbo (cf. 
Lobato in AssunÇÃo, 2000: 153 n a).
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provém o nome) do verbo, de que se deriva a propriedade de mostrar 
tambem o tempo, em que se obra a cousa, que significa» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 292), por exemplo, «Reinante, que significa não só 
a pessoa, que reina, mas tambem mostra que reina no tempo presente» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 292), dividindo explicitamente o 
«Participio» em «activo» e «passivo», cuja caracterização é informada 
com o recurso a um único critério linguístico – o semântico. Por 
«Participio activo» designa «aquelle, que significa o que obra alguma 
acção no tempo presente», como, por exemplo, «Amante, que significa o 
que obra a acção de amar no tempo presente» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 292-293) e por «Participio passivo» entende que «he aquelle, que 
significa o que padeceo a acção, que alguem obrou no tempo passado», 
sendo o caso de «Amado, Amada, que significa o que padeceo a acção 
de amar, que outro obrou no tempo passado» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 293).

2.3. João Joaquim casimiro

o tratamento que João Joaquim casimiro dedica ao verbo é muito 
breve, sobretudo se o compararmos com o estudo levado a cabo pelos 
seus predecessores contemplados neste trabalho. 

seguindo reis Lobato, casimiro define verbo através da utilização 
do critério semântico de finalidade, já que concebe esta classe de 
palavras como «huma voz, de que nos servimos para declararmos 
as diversas acçoens, e paixoens da nossa alma» (cAsIMIro, 1792: 
14). ora, esta análise semântica, extra discursiva, remete já para a 
subdivisão dos verbos que estabelece logo de seguida em «activos 
e passivos», sendo de notar que o critério semântico é novamente 
empregado como critério caracterizador na oposição entre verbo 
ativo que «he aquelle, que declara que alguem obra alguma acçaõ», 
por exemplo, «Cortar, Matar» e verbo passivo que «he aquelle, que 
declara que alguem recebe em si acçaõ obrada por outro», como 
«Ser cortado, Ser morto» (cAsIMIro, 1792: 14-15). deste modo, 
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João Joaquim casimiro parece seguir a definição dos gramáticos 
criticados pelos solitários de Port-royal, que advogam que «comme 
les hommes se portent naturellement à abréger leurs expressions, ils 
ont joint presque toûjours à l’affirmation d’autres significations dans 
un même mot» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 138), reiterando 
que «La diversité de ces significations jointes en un même mot, est ce 
qui a empêché beaucoup de personnes, d’ailleurs fort habiles, de bien 
connoître la nature du Verbe, parce qu’ils ont pas considéré selon ce 
qui est essentiél, qui est l’affirmation, mais selon ces rapports qui lui 
sont accidentels entant que Verbe» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
139), sendo que alguns desses autores «s’étant arrêtés à la premiére de 
ces significations ajoûtées, qui est celle de l’attribut, & ayant considéré 
que les attributs que les hommes ont joints à l’affirmation dans un 
même mot, sont d’ordinaire des actions & des passions» (ArnAuLd 
e LAnceLot, 1754: 140), concluindo que esses gramáticos «ont cru 
que l’essence du verbe consistoit à signifier des actions ou des passions» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 140).

Posteriormente, tal como os seus antecessores, casimiro defende, 
através de um ponto de vista que designamos de formal, que «todo 
o verbo se conjuga por Modos, tempos, numeros, e Pessoas» 
(cAsIMIro, 1792: 15), apesar disso, prescinde da definição de cada 
uma dessas categorias gramaticais e passa, de imediato, à abordagem 
dos verbos tendo em conta a divisão que estabelece entre verbos 
regulares e irregulares.

neste contexto, advoga, numa perspetiva morfológica, que «todos 
os verbos se dividem em tres conjugaçoens regulares, ou irregulares» 
(cAsIMIro, 1792: 15). da primeira conjugação fazem parte os 
verbos que acabam «no presente do Infinito em ar, como Louvar»; 
da segunda conjugação pertencem os verbos que no infinito acabam 
em «er», como «Entender»; e da terceira conjugação fazem parte 
os verbos que acabam no infinitivo em «ir», por exemplo, «Partir» 
(cAsIMIro, 1792: 15). desta divisão importa salientar que casimiro, 
tal como Argote e Lobato, contempla desde logo a possibilidade de 
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existirem verbos irregulares nas três conjugações. Assim, por verbos 
irregulares entende, sob uma perspetiva formal, que «saõ aquelles, 
que mudaõ de letras d’huns tempos para outros» e, por consequência, 
«se affastaõ da regra da conjugaçaõ, a que pertencem» (cAsIMIro, 
1792: 48), consignando nesta subclasse, tal como reis Lobato, os 
verbos defetivos, que define, sob o mesmo prisma morfológico, como 
«aqueles, que lhes falta[m] algumas vozes, ou tempos» (cAsIMIro, 
1792: 48). no entanto, advoga que todos os verbos irregulares «imitaõ 
em parte as conjugaçoens regulares», excetuando o verbo «Pôr e seus 
compostos» (cAsIMIro, 1792: 48), apresentando, neste contexto, 
apenas a conjugação ativa desse mesmo verbo (cf. cAsIMIro, 1792: 
48). não refere, porém, nenhuma outra irregularidade verbal, e quando 
faz referência aos verbos «Ser, Haver, e Ter» (cAsIMIro, 1792: 15), 
como verbos auxiliares, não tece nenhum comentário a respeito da 
sua irregularidade.

Assim, reconhecendo os verbos «Ser, Haver, e Ter» como verbos 
auxiliares, argumenta, através de um critério formal, que o primeiro 
«dá auxilio a todos os verbos passivos», insistindo que esses verbos 
«não podem ser passivos sem» o verbo «Ser», e o segundo e terceiro 
«daõ auxilio a todos os verbos activos em varios tempos, e passivos» 
(cAsIMIro, 1792: 15). deste modo, expõe as conjugações ativas 
destes verbos, defendendo, ainda, que «todo o verbo activo forma 
passiva com o participio do preterito» (cAsIMIro, 1792: 24), ou seja, 
a forma passiva constrói-se com o auxiliar «Ser» no tempo em que se 
quer conjugar, ao qual se junta o particípio do verbo a conjugar (cf. 
cAsIMIro, 1792: 24), por exemplo, «eu era tido: eu sou amado: nós 
seremos applaudidos: tu serás louvado» (cAsIMIro, 1792: 24).

entretanto, apresenta também a conjugação dos verbos regulares 
em «ar», «er» e «ir», usando como verbos paradigmas os casos de 
«Louvar», «entender» e «Partir», respetivamente. A este propósito 
convém ainda referir que, no momento da exposição da primeira 
conjugação, o gramático faz a seguinte advertência «em todos os verbos 
activos da terceira pessoa do singular, se fórma linguagem impessoal, 



358

accrescentando-lhe a particula se», por exemplo, «Louva-se, Louvava-
se, Louvou-se, Louvar-se-á» (cAsIMIro, 1792: 34). ora, da análise 
a este comentário parece-nos que João Joaquim casimiro se refere 
ao pronome «se», enquanto «índice da indeterminação do sujeito» 
(BecHArA, 2004: 178). Acresce, ainda, notar que a este «se» que é 
apelidado de «particula», por pertencer às «linguagens impessoaes» 
(cAsIMIro, 1792: 35), o gramático contrapõe o «pronome se». no 
entanto, nada mais adianta a este propósito, remetendo a explicação 
para a «syntaxe»526.

Ainda a propósito do exemplo «Louvar-se-á» (cAsIMIro, 1792: 
34) explica que muitos verbos «fórmaõ a linguagem do futuro da 
composição do verbo Haver» (cAsIMIro, 1792: 34), por exemplo, 
«Louvar-se-ha», «porém na primeira voz propria Louvará por 
tmesis[sic] se divide o a final com a particula, ou reciproco se», como 
«Louvar-se-á» (cAsIMIro, 1792: 35).

Por outro lado, no momento em que versa a conjugação regular 
dos verbos em «er», relativa ao pretérito imperfeito do conjuntivo, o 
gramático apresenta duas formas verbais distintas para esse tempo 
verbal, já que considera, por exemplo, «eu entenderia, ou entendesse» 
(cAsIMIro, 1792: 38), reconhecendo, numa perspetiva sincrónica, 
que «em artes d’algumas linguas a voz ria (…) he reduzida a tempo 
Condicional», por exprimir, numa perspetiva intra oracional, 
«tempo incerto nas suas frazes, e com elle supprirem varios tempos» 
(cAsIMIro, 1792: 38), ainda que não adote essa terminologia para 
a língua portuguesa. Ademais, admite que as formas «do preterito 
imperfeito do conjunctivo», em todas as conjugações, são também 
«próprias para [o] preterito mais que perfeito» (cAsIMIro, 1792: 40), 
porém, nas conjugações que explana essa covariância formal não se 
_________________________
526 A este propósito saliente-se que, a partir do texto «estamos lançados em hum profundo labyrintho, 

postos em diversas contendas, possuidores de tristes martyrios, enganados de attractivos objectos: 
façamos disto solidão, recauto de nossas iniquidades; concluiremos summo recreio, triunfaremos 
das damnosas armas, que se nos mostraõ.» (cAsIMIro, 1792: 118), o autor defende que o «Paciente 
he o pronome reciproco se em acc[sic] por ser o sugeito, para quem se dirige a significaçaõ do 
verbo; e por isto está o verbo em acçaõ recíproca» (cAsIMIro, 1792: 127).
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verifica. Posteriormente regista ainda uma outra «voz» para o pretérito 
mais-que-perfeito, que corresponde à forma verbal «entendera»527 
(cAsIMIro, 1792: 40), que serve também para o pretérito imperfeito 
(cf. cAsIMIro, 1792: 40), sendo que também esta forma verbal só é 
usada no pretérito mais-que-perfeito do indicativo e do conjuntivo, 
mas nunca no imperfeito. neste sentido, o autor no momento em 
que expõe a conjugação dos verbos auxiliares dos verbos das três 
conjugações regulares, e, ainda, a conjugação no verbo irregular «Pôr» 
considera apenas as formas terminadas em «-ria» e «-sse» no pretérito 
imperfeito do conjuntivo, enquanto para o pretérito mais-que-perfeito 
simples, quer do indicativo quer do conjuntivo, aponta apenas a forma 
verbal terminada em «-ra».

Além disso, aquando da apresentação do modo infinito dos verbos 
da segunda conjugação o gramático chama ainda a atenção, através 
de numa perspetiva formal, para o facto de faltar em alguns verbos «o 
participio do presente declinável por naõ ser usado», explicitando que 
mesmo a forma verbal respetiva do verbo «entender» – «entendente» 
é também pouco utilizada (cf. cAsIMIro, 1792: 40).

na senda de António José dos reis Lobato, o autor da gramática 
que temos sob escopo apresenta a formação dos tempos simples dos 
verbos regulares, tendo em conta «duas raizes» a partir das quais se 
formam as «vozes de qualquer verbo regular», sendo que a primeira 
corresponde à «primeira pessoa do presente do Indicativo» e a segunda 
diz respeito à «vóz do presente impessoal do Infinito» (cAsIMIro, 
1792: 45).

Quanto aos tempos do modo indicativo, formam-se da primeira 
pessoa do presente do indicativo o pretérito imperfeito e o pretérito 
perfeito, substituindo no primeiro a terminação do presente «o» pela 
terminação «ava», no caso da primeira conjugação, por exemplo, 
«Louvo, Louvava» (cAsIMIro, 1792: 46). na segunda e na terceira 
_________________________
527 é precisamente esta a única forma verbal apresentada por casimiro no momento em que conjuga 

os verbos que terminam em «er», sendo de notar que para a primeira e para a terceira conjugações, 
expõe as formas «eu louvara» (cAsIMIro, 1792: 33) e «eu partira» (cAsIMIro, 1792: 44).
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conjugações substitui-se a terminação «o» pela terminação «ia» como 
«Entendo, Entendia, Parto, Partia» (cAsIMIro, 1792: 46). no pretérito 
perfeito substitui-se, na primeira conjugação, o «o» pelo «ei», sendo 
o caso de «Louvo, Louvei» e na segunda e na terceira conjugação 
«mudando o o em i», por exemplo, «Entendo, Entendi, Parto, Parti» 
(cAsIMIro, 1792: 46).

Por seu turno, formam-se da «segunda raiz» os tempos «preterito 
mais que perfeito», acrescentando a essa «raiz» «hum a em qualquer 
conjugaçaõ», como «Louvar, Louvara; Partir, Partira» (cAsIMIro, 
1792: 46); e «futuro imperfeito», adicionando à «segunda raiz» «hum 
ei, em qualquer conjugaçaõ», como, por exemplo, «Louvar, Louvarei; 
Entender, Entenderei; Partir, Partirei» (cAsIMIro, 1792: 46).

no que ao futuro do modo imperativo diz respeito, o gramático 
advoga que a sua formação se processa a partir da «primeira raiz», 
«mudando o o em a», na primeira conjugação, como «Louvo, Louva», 
e «o o em e» na segunda e na terceira conjugações, por exemplo, 
«Entendo, Entende; Parto, Parte» (cAsIMIro, 1792: 47).

no modo conjuntivo, aduz o gramático que em todas as 
conjugações o presente se forma «do mesmo modo, que o Imperativo»; 
e as «duas terminaçoens» do pretérito imperfeito se obtêm da «vóz do 
presente impessoal do Infinito» (cAsIMIro, 1792: 45), à qual se agrega 
«hum ia», na primeira terminação, e na segunda «mudando-se-lhe 
o r em sse», por exemplo, «Louvar, Louvaria, ou Louvasse; Entender, 
Entenderia, ou Entendesse; Partir, Partiria, ou Partisse» (cAsIMIro, 
1792: 47).

Além disso, sob uma perspetiva formal, o autor reitera que os 
«tempos compostos, e as suas formaçoens devem-se explicar pelos 
verbos auxiliares Ter, e Haver; pois he bastante» (cAsIMIro, 1792: 
47 (a)), nada mais aduzindo a este respeito528. 
_________________________
528 casimiro contempla os seguintes tempos compostos: no modo indicativo – pretérito perfeito «tenho 

louvado», pretérito mais-que-perfeito «tinha louvado», futuro imperfeito «hei de louvar», futuro 
perfeito «terei louvado»; no modo conjuntivo – pretérito perfeito «tenha louvado», pretérito mais-
que-perfeito «tivera louvado», futuro «tiver louvado»; modo infinito – pretérito «ter louvado», 
futuro «Haver de louvar», circunlóquio do presente «tendo, ou havendo louvado» (cf. cAsIMIro, 
1792: 30-34).
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Por fim, no modo infinito, preconiza que o «Participio do 
presente» se obtém da «segunda raiz, mudando o r em ndo, ou em nte 
em qualquer conjugaçaõ», como, por exemplo, «Entender, Entendendo, 
Entendente» (cAsIMIro, 1792: 48). Por seu turno, o «participio do 
preterito fórma-se da mesma segunda raiz, mudando o r em do, ou 
da», no caso da primeira e da terceira conjugações, como «Louvar, 
Louvado, Louvada; Partir, Partido, Partida» (cAsIMIro, 1792: 48); e 
«mudando o er em ido, ou ida», na segunda conjugação, por exemplo, 
«Entender, Entendido, Entendida» (cAsIMIro, 1792: 48).

A este respeito, cumpre assinalar, entretanto, que casimiro, no 
momento em que canaliza a sua atenção para a conjugação dos verbos 
auxiliares, assevera que, em todos os verbos, os tempos do infinito «saõ 
impessoaes, e sendo pessoaes, haõ de ter adiante as pessoas, seguindo 
o futuro do conjunctivo»529, por exemplo, «haver eu, haveres tu; haver 
elle. Havermos nós; haverdes vós, haverem elles, e assim em todos os 
mais, ter eu havido; teres tu havido &c.» (cAsIMIro, 1792: 29).

ora, da análise às conjugações dos verbos «Louvar», «entender» 
e «Partir» é possível determinar a tábua das conjugações dos verbos 
regulares, dos tempos simples, que terminam no infinito em «ar», 
«er» e «ir»:

_________________________
529 ora, não devemos esquecer que já anteriormente reis Lobato admitia a pessoa e a impessoalidade 

do modo infinito (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 200 n a).

Modo Indicativo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-o
-as
-a

-os
-es
-e

Singular

-amos
-ais
-ão

-emos
-eis
-ão

-imos
-is
em

Plural

Presente
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_________________________
530 no caso da segunda conjugação, apresenta «nós entenderêmos» (cAsIMIro, 1792: 36).
531 nos verbos em «ir», expõe «Vós partirêis» (cAsIMIro, 1792: 42).
532 relativamente à terceira conjugação, expõe «elles partiraõ» (cAsIMIro, 1792: 42).

Modo Indicativo (continuação):

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ava
-avas
-ava

-ia
-ias
-ia

-iamos
ieis
iaõ

Singular

-avamos
-aveis
-avaõ

Plural

Pretérito imperfeito

-ei
-aste
-ou

-i
-iste
-io

Singular

-amos
-astes
-araõ

-emos
-estes
-êraõ

-imos
-istes
-irõ

Plural

Pretérito perfeito

-i
-este
-eo

-a
-as
-a

Singular

-amos
-eis
-aõ

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-ei
-asSingular

Plural
Futuro imperfeito
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_________________________
533 neste tempo verbal, o autor considera a segunda e terceira pessoas do singular e do plural.

Modo Imperativo:

-a
-e

-e
-aSingular

Futuro533

-e
-a

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-ai
-em

-i
-aõPlural

-ei
-aõ

Modo conjuntivo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-e
-es
-e

-a
-as
-a

Singular

-emos
-eis
-em

-amos
-ais
-aõ

Plural

Presente

-ia/ -sse
-ias/ -sses
-ia/ -sse

-iamos/ -ssemos
ieis/ -sseis
-iaõ/ -ssem

Singular

Plural

Pretérito imperfeito

-a
-as
-a

-amos
-eis

Singular

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

louvar
-es

louvar

partir
-es

partir
Singular

-mos
-des
-em

-mos
-des
-em

-mos
-des
-em

Plural

Futuro

entender
-es

entender
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_________________________
534 Apesar de na primeira conjugação apresentar apenas a forma verbal «Louvando» (cAsIMIro, 

1792: 34), nada acrescenta a este respeito.

Além do que ficou exposto, João Joaquim casimiro, seguindo 
ainda reis Lobato, refere que os verbos irregulares «em parte naõ 
seguem as» regras «da formaçaõ das vozes» (cAsIMIro, 1792: 53) 
das conjugações regulares, não obstante formarem «d’ordinario» do 
«preterito perfeito do Indicativo o mais que perfeito, accrescentando-
lhe hum ra», como «Disse, Dissera» (cAsIMIro, 1792: 53); e da «voz 
sse do imperfeito do conjunctivo, Dissesse» formarem o futuro desse 
mesmo modo, com o acréscimo, de «hum r», por exemplo, «Disser» 
(cAsIMIro, 1792: 54), embora não especificando, neste último caso, 
qual o papel exercido pela terminação «sse» do imperfeito.

Por outro lado, tal como reis Lobato, casimiro dedica uma 
parte do estudo do verbo aos «Preteritos, e Participios do Preterito» 
(cAsIMIro, 1792: 54), consignando as três conjugações dos verbos 
portugueses, sendo de notar que os exemplos das exceções que 
apresenta são os mesmos de reis Lobato. no entanto, excetuando 
alguns casos, não oferece justificações para essas exceções, que eram 
fundamentadas por reis Lobato.

Assim sendo, estabelece que os «verbos da primeira conjugaçaõ 
fazem o preterito em ei, e o participio em ado, ada», por exemplo, 
«Louvar, Louvei, Louvado, Louvada» (cAsIMIro, 1792: 54), 
excetuando «estar, estive estado. Vazar, Vazei, Vazado. enxugar, 

Modo Infinitivo:

-ndo/ nte534Particípio do presente

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-do ou -da -do / da-ido / idaParticípio pretérito
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_________________________
535 note-se a instabilidade gráfica da época, reis Lobato apresenta estes exemplos grafados do seguinte 

modo «Vasar» e «Enchugar» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 287).

enxuguei, enxugado»535, por não terem «participio feminino por naõ 
ser usado». (cAsIMIro, 1792: 54); «Matar, Matei, Morto, Morta» 
(cAsIMIro, 1792: 54) cujo particípio é irregular; «Pagar, Paguei, Pago, 
Paga» e «soltar, soltei, solto, solta» cujos particípios são contrações 
de «Pagado Pagada» e «soltado, soltada» (cAsIMIro, 1792: 55), 
respetivamente.

os verbos da segunda conjugação «fazem o preterito em i, 
e o participio em ido, ida», como «Entender, Entendi, Entendido, 
Entendida» (cAsIMIro, 1792: 55). todavia, são exceções os verbos 
«saber», «trazer», «Querer» «ter» e seus compostos, por mudarem 
no pretérito para «soube», «trouxe», Quiz» e «tive» (cAsIMIro, 
1792: 55). os verbos «dizer», «Fazer» e seus compostos, por fazerem 
o pretérito e o particípio em «disse, dito, dita» e «Fiz, Feito, Feita» 
(cAsIMIro, 1792: 56). os verbos «Vêr» e «escrever» e seus compostos, 
por mudarem no particípio em «Visto, Vista» e «escripto, escripta» 
(cAsIMIro, 1792: 56) e os verbos «romper», «Morrer», «Incorrer», 
«suspender» e «eleger» por terem «dous participios», fazendo 
«rompido, a; roto, a», «Morrido, Morto, Morta», «Incorrido, Incurso, 
a», «suspendido, suspenso, suspensa» e «elegido, eleito, eleita» 
(cAsIMIro, 1792: 56).

no que diz respeito aos verbos da terceira conjugação, assevera que 
«fazem o preterito em i, e o participio em ido, ida, como os da segunda» 
conjugação, por exemplo, «Partir, Parti, Partido, Partida» (cAsIMIro, 
1792: 56-57), apresentando como exceções a esta conjugação os verbos 
«Ir», porque «Muda no preterito» para «Fui» (cAsIMIro, 1792: 
57), «Vir», na medida em que faz o pretérito e o particípio em «Vim, 
Vindo, Vinda» (cAsIMIro, 1792: 57) e «cubrir», «Abrir», «Frigir» e 
«Imprimir», porque mudam no particípio para «cuberto, cuberta», 
«Aberto, Aberta», «Frito, Frita» e «Impresso, a» (cAsIMIro, 1792: 57).
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Ao terminar este assunto, expõe, ainda, o caso do verbo «Pôr» e 
dos seus compostos, preconizando que «Pôr» tem como pretérito «Puz» 
e como particípio «Posto, Posta» (cAsIMIro, 1792: 57).

2.4. Pedro José da Fonseca

na senda da Gramática de la lengua Castellana da real Academia 
espanhola, Pedro José da Fonseca advoga, sob um ponto de vista 
etimológico-semântico, que o verbo «segundo a sua etymologia, quer 
dizer palavra» por ser a parte «essencial da oração» que é responsável 
pela formação e a enunciação de «todos os nossos discursos», razão 
pela qual se lhe atribuiu «por excellencia huma tal denominação»536 
(FonsecA, 1799: 83). A este propósito convém lembrar que já 
anteriormente condillac defendeu, em 1775, exatamente o mesmo 
ponto de vista na sua obra Cours d’étude pour l’instruction du Prince 
de Parme, no tome premier, intitulado Grammaire, onde afirmava que 
«d’APrÈs l’étymologie, verbe est la même chose que mot ou parole; 
& il paroît que le verbe ne s’est approprié cette dénomination, que 
parce qu’on l’a regardé comme le mot par excellence» (condILLAc, 
1775: 161), corroborando esta ideia posteriormente na obra Principes 
généraux de grammaire pour toutes les langues (cf. condILLAc, 
1798: 161). Aliás, esta mesma asseveração é também defendida por M. 
Beauzée, que defende que «entre tous les mots» de uma «proposition» 
o verbo é «le mot par excellence» (BeAuZée, 1786: 621).

cumpre assinalar, entretanto, que se em relação à classe de palavras 
que designa por «nome» Fonseca segue muito de perto a gramática da 
real Academia espanhola o mesmo não se verifica em relação ao verbo, 

_________________________
536 com efeito, na gramática da real Academia espanhola pode ler-se que «eL VerBo es una parte 

tan principal de la oracion, que sin él no se puede formar sentido, ni expresar concepto alguno. 
Así lo manifesta su mismo nombre verbo, que quiere decir palabra» (grAe, 1771: 56). neste 
sentido, o verbo é caracterizado como a «parte principal de la oracion que sirve para significar la 
esencia, la exístencia, la accion, pasion, y afirmacion de todas las cosas animadas, é inanimadas, y 
el exercicio de qualquiera faculdad que tienen estas cosas, ó se les atribuye» (grAe, 1771: 57).
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onde se nota alguma autonomia do autor português, revelando-se um 
conhecedor profícuo da tradição gramatical portuguesa e estrangeira 
que parece ter em conta. Apesar disso, é mais criterioso na explanação 
e desenvolvimento dos assuntos de que os seus antecessores, o que de 
certa forma vem consolidar a ideia defendida por Jerónimo soares 
Barbosa que atribuía a este autor a responsabilidade de ter corrigido 
muitos dos erros dos seus predecessores, como de resto já tínhamos 
referido anteriormente (cf. BArBosA, 1822: XI).

Através do recurso a um critério semântico, ao qual parece estar 
apenso um critério de cariz sintático funcional, Fonseca caracteriza o 
verbo, numa linha tradicionalista, como «huma palavra, que explica, ou 
huma acção feita; ou huma acção recebida pelo sujeito», ou ainda como 
significando simplesmente «o estado do sujeito»537 (FonsecA, 1799: 
83), sendo de notar que esta noção engloba as definições de verbos 
ativos, passivos e neutros que o autor estabelece logo de seguida538. 

nesta sequência, a noção semântica de que o verbo «exprime 
a acção feita pelo sujeito» (FonsecA, 1799: 83) corresponde à 
designação consignada na tradição gramatical de verbo ativo. não 
obstante, este gramático é o primeiro autor português, deste corpus 
gramatical representativo da centúria de setecentos, a empregar, 
na senda da gramática da real Academia espanhola539, o conceito 
sintático de transitividade, que sinonimiza com a designação de verbo 
ativo, explicitando que este verbo dá «a entender, que a sua acção ou 
significação passa a outra cousa e nella se termina»540 (FonsecA, 

_________________________
537 neste contexto, Fonseca descreve o «sujeito, ou agente», sob o mesmo ponto de vista semântico, 

como «a pessoa ou cousa, de que se falla» (FonsecA, 1799: 83).
538 A gramática da real Academia espanhola propõe uma divisão distinta da de Fonseca, considerando 

apenas que «eL VerBo se divide en activo, neutro, y recíproco» (grAe, 1771: 57), sendo que os 
primeiros são também «transitivos», os segundos «intransitivos» e os terceiros «reflexívos». nestes 
últimos distinguem o recíproco, do reflexivo e do pronominal (cf. rAe, 1771: 59-61).

539 esta gramática apresenta a designação de «Verbos activos, ó transitivos» reportando-se aos verbos 
«cuya accion, ó significacion pasa á outra cosa, y termina en ella», por exemplo, «amar á dios: 
venerar la virtud: aborrecer los vicios.» (grAe, 1771: 58).

540 o autor apresenta um exemplo de sá de Miranda «o tempo gasta as pedras, gasta o ferro.» (Miranda 
apud FonsecA, 1799: 84).
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1799: 83-84), pelo que vai ao encontro da opinião defendida por 
gómez Asencio que afirma que «en cambio, los términos activo y 
neutro, empleados por casi todos los gramáticos», progressivamente, 
«han sufrido de hecho una transformación en la cual se van viendo 
desprendidos paulatinamente de su carácter formal y / o semántico 
y se van cargando de implicaciones sintácticas», sendo que os 
conceitos «’transitivo’ e ‘intransitivo’ fueron lenta y soterradamente 
invadiendo el terreno (de orden semántico) de los términos activo y 
neutro»541 (AsencIo, 1985: 134). no entanto, Pedro José da Fonseca 
não estabelece qualquer distinção entre as noções de ‘transitivo’ e 
‘intransitivo’, sendo de notar que esta última não é contemplada pelo 
autor português, afastando-se, consequentemente, da gramática 
espanhola, uma vez que esta fala nos verbos «neutros, ó intransitivos» 
como aqueles verbos «cuya significacion no pasa á outra cosa» (grAe, 
1771: 58).

Assim sendo, por verbo neutro o autor português considera o 
verbo «que simplesmente exprime o estado do sujeito», acrescentando, 
através do mesmo critério semântico, embora com algumas implicações 
sintáticas, que se trata do verbo que não significa «acção alguma, ou 
feita, ou recebida pelo mesmo sujeito»542 (FonsecA, 1799: 85), ou 
seja, sob uma propriedade definitória que designamos por etimológica, 
tem a designação de «neutro», porque vem «do Latim neuter, neutra, 
neutrum, que significa nem hum, nem outro, por causa de não ser 
activo, nem passivo» (FonsecA, 1799: 85).

como vimos, por verbo «passivo», sob um prisma semântico, 
ao qual está apensa uma propriedade definitória de cariz sintática, 
entende que «he aquelle, que exprime a acção recebida pelo sujeito», 
esclarecendo que tem esta denominação «por significar paixão, isto 

_________________________
541 Porém, como anota a linguista Pessoa santos, deve-se aos modistas a introdução dos termos 

«constructio transitivus e constructio intransitivus» (sAntos, 390 n 891).
542 dos vários exemplos que o autor se socorre, destacamos o do Sermão de António Vieira «Salta, 

corre, sibila, acena e brada» (Vieira apud FonsecA, 1799: 85).



369

he que alguem padece, ou soffre a acção feita»543 (FonsecA, 1799: 
84). Ademais considera, sem se referir explicitamente à inexistência 
de verdadeiros verbos passivos em português como foi o caso de 
João de Barros, de Amaro de roboredo e reis Lobato, que a «acção 
(…) do verbo passivo» em português se expressa de duas maneiras 
distintas, ou seja, de um ponto de vista morfológico, ou se exprime 
«tomando todos os modos, tempos, e pessoas do verbo substantivo 
ser» (FonsecA, 1799: 84), ao qual se junta «o participio passivo do 
verbo, de que nos queremos servir» (FonsecA, 1799: 84), sem, no 
entanto, fazer qualquer alusão, tal como Lobato, ao verbo adjetivo; ou 
se exprime «pelo pronome se, ajuntando-se este ás terceiras pessoas dos 
verbos activos em qualquer dos dous números, sendo as taes terceiras 
pessoas de cousas inanimadas»544 (FonsecA, 1799: 85). ora, este 
último aspeto constitui uma inovação neste corpus selecionado, já 
que Pedro José da Fonseca é o primeiro autor a ter em conta que a voz 
passiva pode ser exprimida por outros elementos que não o verbo ser + 
particípio, advogados pelos seus predecessores, estabelecendo a noção 
pré-teorética de pronome apassivador da gramática tradicional atual. 
com efeito, celso cunha e Lindley cintra defendem que a voz passiva 
além de se poder exprimir com o verbo auxiliar «ser e o PArtIcíPIo 
do verbo que se quer conjugar», pode também exprimir-se «com o 
PronoMe APAssIVAdor se e uma terceira pessoa verbal, singular 
ou plural, em concordância com o sujeito» (cunHA e cIntrA, 1992: 
383).

o gramático setecentista é, ainda, o primeiro autor deste corpus a 
reconhecer os verbos «pronominaes» que são alvo de uma abordagem 
bastante pormenorizada, constituindo com os verbos «impessoaes 

_________________________
543 eis o exemplo exposto pelo autor:
 «As estatuas do tempo são gastadas,
 tambem o forão já suas memorias,
 se não forão das Musas conservadas» (FonsecA, 1799: 84).
544 o autor exemplifica com um excerto retirado do Sermão do padre António Vieira: «o tempo, que 

se toma para fazer melhor o officio, não se tira ao officio» (Vieira apud FonsecA, 1799: 85).
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ou mono-pessoaes» (FonsecA, 1799: 86) a segunda subdivisão do 
verbo reconhecida pelo autor. Assim, utilizando o critério formal 
como critério caracterizador dos verbos «pronominaes» aduz que 
«são aquelles, que se conjugão com os dous pronomes da mesma 
pessoa», como, por exemplo, «eu me compadeço, tu te compadeces, elle 
se compadece» (FonsecA, 1799: 86). ora, salvaguardando as devidas 
distâncias epistemológicas, esta noção de verbo pronominal parece 
corresponder à noção de verbo pronominal advogada por evanildo 
Bechara, já que este autor aduz «que o verbo se diz pronominal quando 
o pronome oblíquo se refere ao pronome reto» (BecHArA, 2004: 
262). Além disso, o gramático setecentista acrescenta, sob um ponto de 
vista que designamos de semântico ou lógico objetivo, que estes verbos 
pronominais podem ter «significação passiva» todas as vezes que o 
sujeito for «hum nome de cousas inanimadas», por exemplo, «Muitas 
vezes se perde por preguiça o que se ganha por justiça» (FonsecA, 
1799: 86-87), ou quando o sujeito for «hum nome de pessoas», por 
exemplo, «No juizo de Deos até hum ladrão se salva, no juizo dos homens 
S. João Baptista se condemna» (FonsecA, 1799: 87). A este respeito, 
cumpre salientar que Pedro da Fonseca muito possivelmente terá 
influenciado Jeronymo soares Barboza, que, após referenciar que a 
conjugação do verbo adjetivo na sua «Voz Media, ou reflexa» é suprida 
«com os pronomes da mesma pessoa do verbo, postos antes, ou depois 
delle, ou no meio», defende que os verbos «reflexos» (BArBoZA, 
2004: 313) têm «significação passiva nas terceiras pessoas de hum e 
outro numero, quando o sujeito do verbo he hum nome de couzas 
inanimadas», por exemplo, «Muitas vezes se perde por preguiça o que se 
ganha por justiça», reiterando que por vezes têm, também, significação 
passiva «quando o sujeito he hum nome de pessoas», por exemplo, 
«No juizo de Deos até hum ladrão se salva, no juizo dos homens S. João 
Baptista se condemna» (BArBoZA, 2004: 313).

Acresce, ainda, notar que Fonseca subdivide estes verbos 
pronominais em «reflexivos», utilizando um critério semântico, intra 
discursivo, embora com reminiscências sintáticas, para a sua definição. 
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deste modo, segundo o autor estamos perante verbos pronominais 
reflexivos «quando a acção, que elles exprimem, reflecte, ou recahe 
sobre o sujeito, que a produz», por exemplo, «armar-se, entristecer-se, 
ferir-se» (FonsecA, 1799: 87), reiterando que estes verbos também 
se apelidam de «reciprocos» sempre que, em termos semânticos, 
«exprimem huma acção reciproca de duas, ou mais pessoas»545, por 
exemplo, «abraçar-se, acutilar-se, saudar-se» (FonsecA, 1799: 88). 
não obstante, através de um ponto de vista sintático colocacional, 
reitera que é necessário juntar ao verbo «as palavras hum a outro, entre 
si, mutuamente, reciprocamente»546(FonsecA, 1799: 88) para que ele 
«seja reciproco sem equivocação» (FonsecA, 1799: 88). também 
neste aspeto as considerações de Pedro José da Fonseca parecem ser 
bastante atuais, pois para Bechara, por exemplo, a voz reflexiva547 
corresponde à «forma verbal que indica que a ação verbal não passa a 
outro ser (…), podendo reverter-se ao próprio agente (sentido reflexivo 
propriamente dito), [ou] atuar reciprocamente entre mais de um agente 
(reflexivo recíproco)» (BecHArA, 2004: 222-223), sendo de notar 
que neste último caso é necessário acrescentar à forma verbal «as 
expressões reforçativas (…) um ao outro, reciprocamente, mutuamente, 
etc.» (cunHA e cIntrA, 1992: 405) para que se distinga o valor 
reflexivo do valor recíproco do verbo. 

_________________________
545 condillac, depois de estabelecer a divisão dos verbos em «Verbes d’action» e «verbes d’état», refuta 

a ideia de fazer a distinção entre «verbes réfléchis, dont l’action réfléchit en quelque sorte sur le 
sujet» e os «verbes réciproques, dont l’action réfléchit alternativement d’un sujet sur un autre» 
(condILLAc, 1798: 194).

546 eis um dos exemplos apresentados pelo autor: «O muro, e o soldado defendem-se reciprocamente; 
o muro defende o soldado, e o soldado defende o muro» (Vieira apud FonsecA, 1799: 88).

547 A este respeito, convém referir que evanildo Bechara sinonimiza o verbo pronominal e o verbo 
reflexo, já que defende que o «verbo empregado na forma reflexiva propriamente dita diz-se 
pronominal» (BecHArA, 2004: 223). no entanto, como já foi aludido anteriormente, celso cunha 
e Lindley cintra fazem a separação dos verbos pronominais e dos verbos reflexos, englobando nos 
primeiros os verbos cujo pronome não tem significado próprio, integrando o sentido do próprio 
verbo; e nos segundos os casos em que o pronome tem significado, reportando-se ao sujeito (cf. 
cunHA e cIntrA, 1992: 405).
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Por seu turno, sob um duplo ponto de vista semântico-sintático, 
Fonseca admite, também, como «pronominaes, ou reciprocos certos 
verbos, que sem mudança no significado humas vezes admittem 
pronomes, e outras não» (FonsecA, 1799: 88-89), por exemplo, 
«adormecer, adormecer-se; ajoelhar, ajoelhar-se; casar, casar-se; partir, 
partir-se; sahir, sahir-se» (FonsecA, 1799: 89), entre outros.

no que concerne aos verbos «impessoaes, ou mono-pessoaes» 
(FonsecA, 1799: 89), o gramático faz uma análise bastante detalhada 
sobre o assunto e, em nossa opinião bastante atual, consignando 
alguns aspetos que ainda hoje são apresentados nos manuais de uma 
forma pouco elucidativa. Assim, sob uma propriedade definitória que 
designamos de formal, aduz que os verbos «impessoaes» são «aquelles 
que só se usão na terceira pessoa do singular», como «acontece, convém, 
cumpre, importa, monta parece, releva, succede, &c.», sendo que estes 
verbos impessoais já tinham sido aflorados por contador de Argote, 
ainda que de uma forma muito vaga. com efeito, Pedro José da Fonseca 
reitera que a designação de «impessoais, ou mono-pessoaes» se deve 
ao facto de estes verbos terem apenas «huma só pessoa» (FonsecA, 
1799: 89) que é, de um ponto de vista sintático funcional, normalmente 
ocultada, sendo «necessario supprir com a imaginação, quando se 
procura o agente do verbo»548 (FonsecA, 1799: 89), por exemplo, 
«amanhece, anoitece, chove, neva, orvalha, troveja, (…) venta. &c.»549 
(FonsecA, 1799: 89), pelo que «os agentes destes verbos, que podem 
ser Deus, o Ceo, a nuvem &c.» (FonsecA, 1799: 90) se subentendem. 
Porém, esses mesmos agentes podem, também, vir expressos, como nos 
seguintes casos: «Se amanhece o sol, a todos aquenta; e se chove o ceo, 
a todos molha» (Vieira apud FonsecA, 1799: 90). A este propósito 

_________________________
548 A este respeito, cumpre assinalar que quer celso cunha e Lindley cintra quer evanildo Bechara 

consideram que os verbos impessoais não se referem ao sujeito (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 
443 e BecHArA, 2004: 227).

549 celso cunha e Lindley cintra consideram entre os verbos impessoais os «que exprimem fenómenos 
da natureza» (cunHA e cIntrA, 1992: 443), sendo de notar que estes verbos «em sentido 
figurado» podem ser conjugados «em quaisquer pessoas» (BecHArA, 2004: 227).
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cumpre salientar que Fonseca parece confundir as noções de carácter 
formal e sintático. de facto, defende por um lado que, formalmente, a 
pessoa gramatical por norma «se occulta», mas, logo a seguir, defende 
que «he necessario supprir com a imaginação» o «agente do verbo» 
(FonsecA, 1799: 90), sendo que este facto pressupõe uma análise 
sintática, embora não teça qualquer comentário ao contexto oracional 
dos verbos impessoais.

Por outro lado, sem definir o conceito de «verbos pessoaes» 
(FonsecA, 1799: 90), advoga, sob um prisma que designamos de 
morfológico-semântico, que estes verbos podem ser usados «algumas 
vezes no sentido de impessoaes, quando não tem pessoa determinada, 
que sirva de mobil, ou principio da sua significação» (FonsecA, 
1799: 90), por exemplo, «Para não mentir não he necessario ser Santo, 
basta ser honrado: porque não ha cousa mais affrontosa, nem que mais 
horror faça a quem tem honra, que o mentir» (Vieira apud FonsecA, 
1799: 90). neste sentido, parece que o autor considera que estes verbos 
não têm sujeito, indo ao encontro da noção de verbos impessoais 
advogada pela gramática tradicional atual, em autores como celso 
cunha, Lindley cintra e evanildo Bechara (cf. cunHA e cIntrA, 
1992: 443 & BecHArA, 2004: 227). Além disso, sob uma mescla de 
critérios linguísticos, a saber: formal, sintático funcional e semântico, 
expõe o caso do verbo «haver» que, quando usado como «impessoal, 
nas terceiras pessoas do singular, tem a propriedade de convir 
tambem ao plural do substantivo, em que termina a sua significação» 
(FonsecA, 1799: 90)550, como, por exemplo, «Ha occasião, e ha muitas 
occasiões; havia este, e havia aquelles; houve algum, e houve alguns, &c.» 
(FonsecA, 1799: 90-91).

Ao terminar a análise aos verbos «impessoaes», o gramático 
do século XVIII chama a atenção para o facto de «Alguns tambem 
denomin[arem] estes verbos» de «defectivos» (FonsecA, 1799: 91). 

_________________________
550 celso cunha e Lindley cintra também referem como verbos impessoais «o verbo haver na acepção 

de “existir”» (cunHA e cIntrA, 1992: 443).
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no entanto, numa perspetiva morfológica, aduz o autor que «hum tal 
nome parece que só deve apropriar-se, não aos [verbos] que carecem 
de certo número de pessoas, (…) mas sim aos que tem falta de alguns 
tempos», por exemplo, «prazer ou aprazer, jazer, soer» (FonsecA, 
1799: 91). A fim de corroborar a sua ideia o autor apoia-se na autoridade 
do uso dos escritores portugueses, advogando, de um ponto de vista 
diacrónico, que o verbo «soer» foi «de uso frequentissimo em todos 
os nossos escritores do seculo XVI» (FonsecA, 1799: 91*), sendo 
de notar que, sob uma perspetiva sincrónica, se encontrou «do dito 
verbo as pessoas (á exceição da primeira) do presente do indicativo, 
e todas as do preterito imperfeito do referido modo, e nenhuma mais 
em qualquer dos outros modos» (FonsecA, 1799: 91*). cumpre 
salientar, entretanto, que evanildo Bechara chama a atenção para 
a necessidade de não se confundir o verbo defetivo que «na sua 
conjugação, não apresenta todas as formas» (BecHArA, 2004: 226) 
com os verbos impessoais que «só são empregados na terceira pess. 
sing.» (BecHArA, 2004: 227).

em seguida, tal como contador de Argote, Pedro José da Fonseca 
admite, ainda, as categorias dos verbos «simplices, compostos, e 
frequentativos» (FonsecA, 1799: 91). Assim, utilizando o critério 
sintático colocacional ou combinatório como critério principal, que 
é coadjuvado com o critério morfológico para a caracterização dos 
«Verbos simplices», aduz que «são aquelles, a que não se une alguma outra 
parte da oração», por exemplo, «dizer, fallar, ouvir, &c.» (FonsecA, 
1799: 92), acrescentando que «nesta classe entrão os verbos, que se 
formão de nomes da nossa lingoa, por meio» (FonsecA, 1799: 92) 
do que apelida de «preposições ou particulas comparativas a, e em», 
como «abaixar, aprontar, emmagrecer, engrandecer, &c.» (FonsecA, 
1799: 92). Além disso, recorre ao comparativismo linguístico para 
justificar o facto se atribuir a estes verbos a designação de simples, 
servindo-se de um excerto de duarte nunes de Leão que advoga que 
«os Hespanhoes [possuem] hum a seu proprio, e peculiar, com que 
formão os verbos, que querem» (Leão apud FonsecA, 1799: 92), por 



375

exemplo, «de manso, amansar, de pedra, apedrejar, de noite, anoitecer, 
de cabo, acabar, de proveito, aproveitar» (Leão apud FonsecA, 1799: 
92), defendendo que estes verbos «são simplezes, e não compostos, 
porque a verdadeira composição he, quando se ajunta a preposição 
aos verbos: o que não he nestes», justificando que «não ha proveitar, 
nem pedrejar, nem mansar para dizermos que se compõe com a dita 
preposição ad»551 (Leão apud FonsecA, 1799: 92).

Por seu turno, sob um prisma morfológico-sintático (colocacional), 
define os «Verbos compostos» como «os que se compõe de outra palavra 
differente, ou são precedidos de preposições» (FonsecA, 1799: 92), 
especificando que a «parte que serve de composição ao verbo, póde ser, 
ou huma palavra inteira», como, por exemplo, «bem-querer, mal-lograr, 
menos-prezar, &c.» (FonsecA, 1799: 93) ou uma «palavra» um «tanto 
desfigurada», assim como «maniatar, manobrar, manter, rarefazer, 
&c.» (FonsecA, 1799: 93), adiantando, ainda, sob uma perspetiva 
definitória morfológico-semântica-etimológica, que «commummente 
os verbos, ou se compõe de preposições, que entre nós tem significação 
de per si», por exemplo, «ante, contra, entre, sob, ou so, sobre, v. g. 
antever, contraminar, entreconhecer, sobescrever, socavar, sobresahir» 
(FonsecA, 1799: 93), ou «se compõe de alguma das duas preposições, 
ou particulas inseparáveis, puramente tambem da nossa lingoa», 
como «des, e tres, v. g. desacatar, desobrigar, tresdobrar, trespassar» 
(FonsecA, 1799: 93). nesta sequência, o gramático faz a subdivisão 
dos verbos compostos em «composto[s] proprio[s]» (FonsecA, 1799: 
93), «compostos improprios» (FonsecA, 1799: 94) e «frequentativos» 
(FonsecA, 1799: 94), empregando, nas respetivas caracterizações, 
_________________________
551 A este propósito, saliente-se que duarte nunes de Leão, no contexto das «letras que se dobrão nas 

dições» (LeÃo, 1576: 38), mais concretamente nas «que dobrão per composição» (LeÃo, 1576: 
39), advoga que a preposição latina «ad» «quer dizer para, junta aos verbos, que começão em.b. 
c. f. g.l n.p.r.s.t. conuerte o .d. na primeira letra do verbo, a que se ajunta, &assifica dobrada», por 
exemplo, «abbreuiar, accorrer, accumular, affecto, affeiçoar, aggressor, allegar, alludir, annotar, 
approuar, assinar, attribuir, attentar», reiterando que «o que hemos deentéder, nos verbos, & 
nomes em q[sic] já pela cōposição Latina, se dobra a letra» (LeÃo, 1576: 40). nesta sequência, 
chama a atenção para o facto de «outros verbos que nos formamos de nosso, começados em .a. 
não admitte a orelha, nem o uso, q[sic] a dobrem» (LeÃo, 1576: 40).
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uma propriedade definitória que designamos por formal-etimológica, 
à qual parece estar apensa uma propriedade de índole semântica na 
definição dos verbos «frequentativos».

Assim, os «composto[s] proprio[s]» são aqueles que através 
da «palavra da composição s[ão próprios] da lingoa Portugueza» 
(FonsecA, 1799: 93). os «compostos improprios» são aqueles «que 
em grande número nos vierão da lingoa Latina donde os tomamos 
já compostos com as palavras, e preposições da mesma lingoa» 
(FonsecA, 1799: 94), advogando que também fazem parte destes 
verbos, aqueles «que sendo Portuguezes, quando simplices, tomão a 
composição das preposições Latinas», por exemplo, «retalhar, retornar, 
transplantar, transtornar, &c.» (FonsecA, 1799: 94). e os verbos 
«frequentativos» entende que «são os que denotão a acção frequente 
dos seus primitivos», como, por exemplo, «choramingar, choviscar, 
escrevinhar, espicaçar, espezinhar, &c.» (FonsecA, 1799: 94).

A propósito desta divisão dos verbos em simples e compostos, 
cumpre assinalar que Pedro da Fonseca deve ter influenciado soares 
Barbosa, já que este autor caracterizou estes verbos de um modo muito 
idêntico, usando praticamente os mesmos exemplos552.

num momento posterior, Pedro José da Fonseca trata «da 
conjugação, e das propriedades do Verbo» (FonsecA, 1799: 94), 
iniciando este estudo, tal como contador de Argote, pela definição 

_________________________
552 segundo o autor, verbos «Simples são os que não tem se não huma parte elementar da oração, 

como: Dizer, Falar, Ouvir», reiterando que a «esta classe pertencem todos os verbos da nossa Lingua 
dirivados de nomes, com o additamento do a ou em no principio, (…) por ex. os dirivados de Baixo, 
Abaixar (…) de Magro, Emagrecer» (BArBosA, 2004: 299). Por seu turno, os verbos compostos 
são definidos como «os que se compõem de duas partes elementares da oração, ou seja hum nome 
e o verbo, como Maniatar, Manobrar (…); ou seja hum adverbio e o verbo, como: Bemquerer, 
Mallograr (…); ou seja de huma preposição, que por si tenha significação na nossa Lingua, e do 
verbo simples, como: Antever (…); ou em fim da particula Portugueza Des, que he privativa, como 
Desfazer», contemplando a seguinte divisão destes verbos em «composto propriamente» quando 
o verbo «e a palavra da composição» são «da Lingua Portugueza»; compostos «impropriamente» 
quando os verbos «nos vierão da Lingua Latina, da qual os tomámos inteiros, e compostos já com 
as preposições da mesma Lingia», por exemplo, «Affligir», reiterando que «nesta conta devem 
entrar os verbos que sendo Portuguezes, quando simples, tomão a composição das preposições 
puramente Latinas», por exemplo, «Retalhar, Retornar» (BArBosA, 2004: 299-300).
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de conjugação, que, sob uma perspetiva semântica-morfológica, 
«quer dizer ajuntamento, e o conjugar hum verbo consiste em ajuntar, 
ou recitar as suas differentes terminações», como «eu fallo, tu fallas, 
elle falla, nós fallamos, vós fallais, elles fallão» (FonsecA, 1799: 94), 
reiterando, através de um ponto de vista formal, que é precisamente 
a partir destas terminações que derivam as «quatro propriedades do 
verbo, que são Modos, Tempos, Números, e Pessoas» (FonsecA, 1799: 
95), caracterizando, em seguida, cada uma delas.

Assim, no que diz respeito à categoria gramatical número, 
compreende, sob um prisma morfológico que «os Números do verbo 
são dous, singular, e plural», admitindo, numa perspetiva sintático-
funcional, que «se o agente, que modifica o verbo, he hum só individuo, 
o verbo está no singular», pelo contrário, «se o tal agente designa dous, 
ou muitos individuos o verbo (…) está no plural» (FonsecA, 1799: 
95), por exemplo, «O merecimento da esmóla não consiste em que a 
comão aquelles para quem a dais; senão em que vós a deis para que 
elles a comão» (Vieira apud FonsecA, 1799: 95-96).

Quanto à pessoa verbal, aduz, de um ponto de vista formal e 
semântico (nocional), que «As Pessoas do verbo são tres em cada 
número», sendo que a «primeira he a que falla: eu amo, nós amamos. 
A segunda he aquella, a quem se falla: tu amas, vós amais. A terceira 
he a pessoa, ou cousa, de que se falla: elle, ou ella ama, elles, ou ellas 
amão» (FonsecA, 1799: 95).

no que concerne ao modo, na esteira de d. Jerónimo e reis Lobato, 
explica, através do recurso a uma perspetiva pragmática-morfológica, 
que «os Modos do verbo são as diversas maneiras, com que delle se usa 
com variedade nas inflexões» (FonsecA, 1799: 95), para, de um ponto 
de vista semântico, «exprimir a significação dos verbos» (FonsecA, 
1799: 96). tal como os seus antecessores contemplados neste trabalho e 
tal como a gramática da real Academia espanhola de 1771, reconhece 
quatro modos verbais: «o Indicativo, o Imperativo, o Subjunctivo, ou 
Conjunctivo, e o Infinito, ou Infinitivo» (FonsecA, 1799: 96-97), 
definindo o primeiro, à semelhança de Argote e Lobato, através do 
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recurso a um prisma semântico, que é, no entanto, coadjuvado com 
uma perspetiva definitória de cariz sintático funcional, aduzindo 
que o «Indicativo, que quer dizer demonstrador, he o que indica, ou 
demonstra a affirmação simples, isto he sem dependência de alguma 
outra palavra precedente» (FonsecA, 1799: 97), por exemplo, «não 
teme, não espera, [/] não pende da fortuna, ou vãos cuidados [/] A 
consciência pura.» (Ferreira apud FonsecA, 1799: 97), explicitando, 
através de um critério sintático funcional, que cada um destes verbos 
«demonstra huma affirmação simples sem dependência de alguma 
outra palavra, que se lhe possa pôr antes, nem della necessita para 
formar sentido claro em qualquer parte do discurso»553 (FonsecA, 
1799: 97).

Quanto ao modo imperativo, na senda de reis Lobato, recorre 
a um único critério linguístico, a saber: semântico para definir este 
modo verbal como o «que quer dizer mandador, exprim[indo] a acção 
de mandar, pedir, ou exhortar»554 (FonsecA, 1799: 97), como, por 
exemplo, «Põe em deus teu cuidado, alma esquecida, [/] e sómente a 
deos ama, e delle treme» (Miranda apud FonsecA, 1799: 98). 

Para a caracterização do modo «Subjunctivo, ou Conjunctivo» 
(FonsecA, 1799: 98), o autor da gramática que temos sob escopo 
apoia-se numa tripa perspetiva que classificamos de semântica, 
sintática funcional e sintática colocacional ou combinatória, e embora 
esta perspetiva já tenha sido utilizada anteriormente por d. Jerónimo 
contador de Argote, é com Pedro José da Fonseca que a sua utilização 
representa uma contribuição importante na conceção deste modo 
verbal. Assim sendo, o «Subjunctivo, ou Conjunctivo, que quer dizer 
ajuntador», tem esta designação, «porque depende de huma conjunção, 
que lhe precede, não demonstra affirmação, e separado daquillo, de que 
_________________________
553 A definição adiantada oito anos antes pela gramática espanhola de 1771 da real Academia 

espanhola é semelhante, embora não tão completa, consignando-se nessa obra que o indicativo 
é o «que indica ó demuestra sencillamente las cosas, como: yo soy, tú amas» (grAe, 1771: 61-62).

554 também em relação ao modo Imperativo, o gramático português apresenta uma noção mais 
completa comparativamente à da Gramática de la lengua Castellana da real Academia espanhola, 
para quem o modo «Imperativo, el que sirve para mandar» (grAe, 1771: 62).
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he precedido, não póde por si só formar sentido claro» (FonsecA, 
1799: 98), como é o caso de «Salomão pedia a Deos, que o não fizesse 
rico, nem pobre; mas que lhe desse o necessario para passar a vida, 
receando que não poderia ser Santo em qualquer daquelles extremos» 
(Vieira apud FonsecA, 1799: 98), reiterando que o «sentido destas 
palavras assim ordenado he claro; mas deixará de o ser, supprimindo-
se as que precedem aos conjunctivos fizesse, desse, poderia, cada hum 
dos quaes não basta per si a formar oração perfeita» (FonsecA, 
1799: 98-99). desta análise se conclui que «o subjunctivo necessita 
ajuntar-se com outro verbo expresso, ou supprido, que aperfeiçoe o 
sentido da oração» (FonsecA, 1799: 99), sendo esta a razão pela qual 
«se antepõe ás vozes dos tempos» (FonsecA, 1799: 99) deste modo 
verbal «alguma expressão condicional, v. g. se, que, posto que, ainda 
que, como, &c. com a qual se declara a dependencia, que elle tem de 
outro verbo precedente»555 (FonsecA, 1799: 99).

no que diz respeito ao modo «Infinito, ou Infinitivo» (FonsecA, 
1799: 99), o gramático advoga, com o recurso a um critério semântico, 
que este modo «quer dizer não acabado, exprim[indo] a acção ou 
significação do verbo de huma maneira indefinida, e indeterminada 
sem affirmação, ou com a affirmação feita em geral» (FonsecA, 
1799: 99), pelo que, de um ponto de vista morfológico, «não designa 
(…) tempos, números, nem pessoas» (FonsecA, 1799: 99), sendo 
necessário, sob uma perspetiva funcional (sintática) e semântica, 
«outro verbo que [lhe] determine o sentido» (FonsecA, 1799: 99), 
por exemplo, a «palavra amar (…) sómente faz conhecer em commum 
a significação deste verbo, sem exprimir quaes, e quantas pessoas 
amão, nem como, nem quando» (FonsecA, 1799: 99), necessitando 
de outro verbo que lhe determine o sentido556.
_________________________
555 eis a noção deste modo verbal apresentada na Gramática Castellana «Subjuntivo, el que necesita 

juntar-se com outro verbo expreso ó suplido que perfeccione el sentido de la oration» (grAe, 
1771: 62).

556 na gramática da real Academia espanhola pode ler-se que o «Infinitivo, el que no se ciñe á tiempos, 
números, ni personas, y necesita outro verbo que determine el sentido» (grAe, 1771: 62). ora, 
se por um lado esta definição é idêntica a que mais tarde Pedro José da Fonseca apresenta, por
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_________________________
 outro na Gramática de la lengua Castellana pode ler-se, ainda, que o infinitivo é a «palavra principal, 

y raiz de cada verbo», reiterando que quando «el infinitivo está por sí solo sin outro verbo que 
determine su sentido, sirve para distinguir unos verbos de otros» (grAe, 1771: 62) e quando «le 
precede artículo masculino, hace oficio de sustantivo del mismo género» (grAe, 1771: 63).

557 A real Academia espanhola define o presente do indicativo como o tempo que «denota lo que 
es, se hace, ó sucede actualmente» (grAe, 1771: 63).

558 A este propósito cumpre salientar que, embora Pedro José da Fonseca encete uma definição de 
pretérito perfeito próxima da que é apresentada pela real Academia espanhola, já que considera 
que este tempo verbal exprime «alguna cosa» (grAe, 1771: 63) «absoluta y perfectamente pasada» 
(grAe, 1771: 64). Por outro lado, afasta-se desta noção quando na gramática da real Academia 
espanhola se assiste à divisão deste tempo verbal em «próxímo y remoto» (grAe, 1771: 64), 
caracterizando-se o primeiro como «el que denota mayor proxímidad de aquella accion ó suceso 
que el verbo significa com respeto al tiempo en que se refiere» (grAe, 1771: 64), por exemplo, 

em consonância ainda com contador de Argote e reis Lobato, 
caracteriza o tempo do verbo, através do recurso a um duplo critério 
linguístico, a saber: morfológico-semântico, já antes utilizado 
também por reis Lobato, advogando que os «Tempos do verbo são 
as terminações, que dão a conhecer, se aquillo que o verbo exprime, 
deve referir-se ao presente, ao passado, ou ao futuro», por exemplo, 
«eu faço, nós fizemos, elles farão» (FonsecA, 1799: 95).

neste contexto, seguindo de perto a gramática castelhana da 
real Academia espanhola557, aduz, sob um ponto de vista semântico, 
que o «Presente do indicativo denota o que he, se faz, ou succede 
actualmente» (FonsecA, 1799: 100), por exemplo, «Os Santos então 
triunfão, quando o mundo cuida que triunfa delles.» (Vieira apud 
FonsecA, 1799: 100). Por seu turno, o pretérito do indicativo é 
dividido em «tres especies» (FonsecA, 1799: 100), ou seja, de acordo 
com uma perspetiva semântica, o tempo verbal é «Preterito imperfeito» 
(FonsecA, 1799: 100) quando «denota a acção como presente no 
tempo, em que se obrou, ou succedeo outra acção» (FonsecA, 1799: 
100), como «Quem fez o que devia, devia o que fez: e ninguem espera 
paga de pagar o que devia» (Vieira apud FonsecA, 1799: 101); é 
«Preterito perfeito» (FonsecA, 1799: 101) quando «denota huma 
acção feita ou succedida em hum tempo inteiramente passado, e de 
que nada resta» (FonsecA, 1799: 101), por exemplo, «O desprezo 
a ninguem melhorou, a honra a muitos»558 (Vieira apud FonsecA, 
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_________________________
 «he visto al rey» (grAe, 1771: 64), e o segundo como «el que denota menor [proxímidad]» 

(grAe, 1771: 64), por exemplo «ví al rey» (grAe, 1771: 65). ora, esta divisão em «próxímo 
y remoto» (grAe, 1771: 64) parece corresponder à divisão que é nomeada por calero Vaquera 
como «Próximos (o inmediatos) y remotos (o lejanos)», defendendo que são «antiguas nociones 
latinas» (VAQuerA, 1986: 121) que, segundo Amado Alonso, «“ordenaban los tiempos verbales 
homogéneamente en una línea continua de tiempo, a distancias progresivas contando siempre 
desde el instante de la palabra”» (Alonso apud VAQuerA, 1986: 121).

1799: 101); e é «Preterito mais que perfeito ou Plusquamperfeito» 
quando «denota que huma cousa estava já feita, e tinha succedido, 
quando outra se fez, ou succedeo» (FonsecA, 1799: 101), como «O 
Emperador Carlos V. no dia em que renunciou o governo, confessou 
que em todo o tempo delle, nem hum só quarto de hora tivera livre de 
afflicções, e moléstias» (Vieira apud FonsecA, 1799: 101-102). o 
«Futuro» (FonsecA, 1799: 101) do indicativo, sob o mesmo cariz 
semântico, «denota que huma cousa será, se fará, ou succederá», como 
por exemplo, «Entre todas as obras de misericordia nenhuma se ha de 
antepor á que o Sabio aventajou a todas, dizendo: Tem misericordia da 
tua alma, e agradarás a Deos» (Vieira apud FonsecA, 1799: 102).

Quanto ao «Imperativo» (FonsecA, 1799: 102), advoga, com o 
recurso ao mesmo critério semântico ou lógico objetivo, que «denota 
hum Presente quanto à acção de mandar; porém designa hum Futuro 
a respeito daquillo, que se manda fazer» (FonsecA, 1799: 102), 
por exemplo, «tua fé, teu rei, tua terra, teu nome ama; [/] dos bons 
te ajuda; em deos espera, e crê; [/] Accenderás de amor huma viva 
chamma» (Ferreira apud FonsecA, 1799: 102), sendo este facto 
responsável pela atribuição da designação de «presente ou futuro» 
ao único tempo verbal consignado ao modo imperativo, já que ele 
representa um tempo misto. ora, se tivermos em conta os tempos 
verbais, do mesmo modo, adiantados pelos gramáticos já estudados 
neste trabalho, verificamos que a opinião de Fonseca vai de encontro 
às designações apresentadas quer por reis Lobato, que defendia a 
existência apenas do futuro, como dizendo respeito a formas do 
presente «Am-a tu» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 228), sendo esta 
também a opinião de João Joaquim casimiro «Louva tu» (cAsIMIro, 
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1792: 32) e de contador de Argote, que contempla o presente «Ama 
tu» (Argote, 1725: 88) e o futuro «Amaràs tu» (Argote, 1725: 88).

na senda da Gramática de la lengua Castellana, Fonseca aduz, 
numa perspetiva que apelidamos de formal, que o «Subjunctivo, 
ou Conjunctivo tem todos os mesmos tempos do Indicativo, com 
differença porém de inflexões, ou terminações (…) na conjugação 
dos Verbos» (FonsecA, 1799: 103). no entanto, seguindo, ainda, 
a Gramática de la lengua Castellana, chama a atenção para o caso 
especial do «preterito imperfeito» (FonsecA, 1799: 103), que apesar 
de possuir, numa perspetiva formal, três terminações distintas «huma 
em ra, outra em ria, e a terceira em se», como «amara, amaria, amasse» 
(FonsecA, 1799: 103) não podem ser usadas «indistintamente 
suppondo-as todas de igual valor» (FonsecA, 1799: 103), pois, de um 
ponto de vista semântico, «muitas vezes diversificão entre si quanto ao 
sentido» (FonsecA, 1799: 103), especificando que essa diversificação 
diz respeito, sob um prisma sintático funcional e pragmático, ao seu 
«contexto de clausura», ou, sob uma perspetiva sintático colocacional, 
de acordo com «a collocação das palavras» (FonsecA, 1799: 103)559. 
deste modo, apresenta a covariância de sentido das terminações «ra 
e se» em contextos como «Se eu fora hum dos benemeritos, em mim 
mesmo, e no meu proprio merecimento achára tão grandes razões de me 
consolar, que sem outra mercê, nem despacho me dera por mui contente, 
e satisfeito» (Vieira apud FonsecA, 1799: 103) cuja forma verbal 
«fora» pode ser comutada pela forma verbal «fosse» ou vice-versa, já 
que «formão equivalente sentido» (FonsecA, 1799: 104), reiterando 
que o mesmo não acontece «se em lugar de huma, ou outra das ditas 
vozes puzessemos seria» (FonsecA, 1799: 104).

Por seu turno, também as terminações «ra e ria» podem ser 
equivalentes, na medida em que «vale (…) tanto dizer achára, ou 
_________________________
559 A este propósito, convém adiantar que a real Academia espanhola apresenta, na sua gramática, 

seis regras que «pueden servir de algun auxílio para usar com propriedad de las terminaciones del 
pretérito imperfecto do subjuntivo» (grAe, 1771: 73). no entanto, considerando a complexidade 
do assunto, apela a «una atenta observacion del uso que tiene en los Buenos autores, y entre los 
que hablan bien» (grAe, 1771: 73).
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acharia, me dera, ou me daria» (FonsecA, 1799: 104). Porém, 
«nenhuma destas terminações se póde sem impropriedade substituir 
com a outra em se, dizendo achasse, e me desse» (FonsecA, 1799: 
104). Para terminar, defende que as «terminações em ria e se nunca se 
podem suppir huma com outra» (FonsecA, 1799: 104), por exemplo, 
«se eu me pudesse á minha vontade [/] Formar meus fados, mais não 
quereria [/] Que meămente segurar a vida [/] c’o necessario» (Ferreira 
apud FonsecA, 1799: 104), advogando que «nem a terminação em 
se, pudesse, admite em seu lugar a outra em ria, poderia; nem (…) 
quereria soffre trocar-se em quizesse» (FonsecA, 1799: 104).

ora, este esclarecimento constitui um dado novo neste corpus 
gramatical, na medida em que os autores já analisados se limitaram a 
referenciar as covariâncias formais para o imperfeito do conjuntivo, 
não tecendo mais nenhum comentário a respeito da sua utilização em 
contextos específicos, e se contador de Argote, ao reconhecer dois 
imperfeitos, o primeiro «eu amàra» (Argote, 1725: 90) e o segundo 
«Eu amaria» (Argote, 1725: 90), parece constituir uma exceção 
quando argumenta que os «Preteritos imperfeytos (…) se confundem 
muytas vezes, e servem huns pelos outros» (Argote, 1725: 94), nada 
mais adianta a este propósito. Por seu turno, também reis Lobato, 
apesar de admitir as três terminações, tal como Fonseca, não acrescenta 
nenhum comentário sobre o assunto, o mesmo acontecendo com 
casimiro que de uma forma menos clara parece consignar, além das 
terminações «ria e se» (cf. cAsIMIro, 1792: 38), a terminação «ra» 
(cf. cAsIMIro, 1792: 40).

no que concerne ao «Infinito, ou Infinitivo», Pedro José da Fonseca 
preconiza que este modo «tem Presente, Preteritos, Futuro, Participio, 
e gerundios presente, e passado» (FonsecA, 1799: 104) e, não 
obstante fazer alguns comentários a cada um deles, é ao «gerúndio» 
que dedica uma atenção especial, seguindo neste aspeto a gramática 
da real Academia espanhola que dedica integralmente um capítulo 
à análise do gerúndio (cf. rAe, 1771: 83-86). neste contexto, o 
gramático português salienta, sob uma múltipla perspetiva criterial, 
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a saber: morfológica, sintática funcional e semântica, que «o Presente, 
os Preteritos, e o Futuro» (FonsecA, 1799: 104-105) do infinitivo 
«não são verdadeiramente seus; porém sim relativos ao verbo, que lhe 
precede», como, por exemplo, «Todo o homem deseja ser, deseja ter, 
deseja poder» (Vieira apud FonsecA, 1799: 105), aduzindo a este 
respeito que «como deseja denota aqui o presente, por isso se diz que 
os Infinitos subsequentes estão no Presente, o que tambem succede a 
respeito dos outros tempos» (FonsecA, 1799: 104-105). 

Quanto ao «participio» nada adianta, remetendo para o capítulo VI 
qualquer explicitação sobre o assunto, na medida em que este capítulo 
é dedicado inteiramente ao particípio, enquanto classe de palavras 
autónoma. não obstante, aí pode ler-se, numa perspetiva etimológica, 
morfológica e semântica, que o particípio «Participa da natureza do 
verbo, de que se deriva, tanto na formação, como na significação» 
(FonsecA, 1799: 176).

As considerações que Pedro José da Fonseca tece a respeito do 
gerúndio constituem uma novidade no corpus por nós selecionado, 
visto que os seus predecessores se limitam a expor as regras de 
formação do mesmo, confundindo-o, não raro, com o particípio560, 
e se contador de Argote pretende ir mais além ao definir gerúndio, 
a sua caracterização é, no entanto, pouco elucidativa (cf. Argote, 
1725: 61). Assim, por «Gerundio» Pedro José da Fonseca compreende, 
através do recurso a uma perspetiva que apelidamos de morfológica, 
semântica e sintático funcional, que «he huma inflexão do verbo, 
com a qual se denota que o seu significado tem dependencia de outro 
_________________________
560 neste contexto, vale a pena evidenciar um dos comentários sobre este assunto tecido por duclos, 

na gramática de Port-royal, no capítulo intitulado «des gérondifs & supins» que, apesar de se 
reportar à língua francesa, parece justificar também no caso da língua portuguesa a confusão 
vulgarmente estabelecida entre gerúndio e particípio. deste modo, o autor francês aduz que «Le 
gérondif ayant sa forme, sa terminaison, pareille a cèle du participe actif, quelque grammairiens 
se sont partagés de façon que les uns admètent des participes ou d’autres ne reconoissent que 
des gérondifs» (duclos apud ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 177). no entanto, o mesmo autor 
adverte para o facto de por muito «semblables qu’ils soient quant a la forme, ils sont de diférente 
nature, puisqu’ils ont un sens diférent, quoiqu’ils puissent quelquefois s’employer l’un pour l’autre» 
(duclos apud ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 177).
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verbo principal, que com elle entra na mesma frase», por exemplo, 
«Zombando se dizem as verdades.» (FonsecA, 1799: 105), advogando 
que «nesta frase a acção principal he: se dizem as verdades, á qual 
está subordinada a acção, que exprime o gerundio zombando, por ser 
dependente da principal», designando apenas «o modo, ou meio de se 
dizerem as verdades» (FonsecA, 1799: 105). A este respeito, é curioso 
notar que já antes duclos, no momento em que faz as suas observações 
relativas à distinção entre o gerúndio e o particípio, na Grammaire 
Générale et Raisonnée de Antoine Arnauld e claude Lancelot, advoga 
que «Pour distinguer le gérondif du participe, il faut observer que le 
gérondif marque toujours une action passagère, la manière, le moyan, le 
tems d’une action subordinée a une outre» (duclos apud ArnAuLd e 
LAnceLot, 1754: 178), apresentando um exemplo muito semelhante 
ao de Fonseca «En riant on dit la vérité», justificando que «En riant est 
l’action passagère & le moyan de l’action principale de dire la vérité» 
(duclos apud ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 178).

Além disso, seguindo de perto a Gramática de la lengua Castellana, 
justifica a designação de «Gerundio» (FonsecA, 1799: 105) através do 
recurso a um critério etimológico já antes utilizado por contador de 
Argote, entendendo que vem «do verbo Latino gero, trago; porque traz 
comigo a significação do verbo, de que se deduz»561 (FonsecA, 1799: 
105-106). Por seu turno, argumenta, ainda, em termos morfológicos, 
que o «gerundio» é «indeclinavel por sua natureza, qualquer que seja 
o genero, e número, a que se refira» (FonsecA, 1799: 106), e possui 
três terminações, servindo a primeira – «ando» para os «verbos com 
o infinito em ar», a segunda – «endo» para os verbos com o infinito 
«em er», e a «terceira em indo para os» verbos cuja terminação no 
infinito é «ir», por exemplo, «amar, amando; ler, lendo; ouvir, ouvindo» 
(FonsecA, 1799: 105-106).

Ademais, o autor menciona, sob uma perspetiva semântica 
_________________________
561 A mesma conceção tinha sido apresentada oito anos antes pela real Academia espanhola, que 

defendia que o «gerundio es una voz de la gramática tomada del verbo latino gero (traigo) ; y se 
llama así porque trae consigo la significacion del verbo de donde sale» (grAe, 1771: 83).
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e sintático funcional (intra oracional), que os «gerundios humas 
vezes designão o estado do sujeito, a razão, ou o fundamento da 
acção», como, por exemplo, «Que se fazem afamados [/] Julgando, 
e interpretando duramente, [/] dos innocentes fazendo culpados.» 
(Ferreira apud FonsecA, 1799: 107), e «outras vezes dão a conhecer 
huma circunstancia da acção, huma maneira, ou hum meio de chegar 
a hum fim» (FonsecA, 1799: 106), por exemplo, «A disciplina militar 
prestante, [/] não se apprende, senhor, na fantasia, [/] Sonhando, 
imaginando, ou estudando, [/] senão vendo, tratando, e pelejando.» 
(camões apud FonsecA, 1799: 107).

Por outro lado, por via dos critérios semântico-sintático funcional 
e formal, estabelece a distinção entre gerúndio presente e passado. 
neste sentido, preconiza que o «gerundio presente denota hum presente 
relativo ao verbo, de que depende» (FonsecA, 1799: 107-108), por 
exemplo, «Perdido tudo no mar, [/] Sahindo o grão Zeno a nado, [/] 
Vendo a fazenda ondejar, [/] Assi, disse, despejado [/] Me mandão 
filosofar.» (Miranda apud FonsecA, 1799: 108); e o «gerundio 
preterito denota por si mesmo hum tempo passado», acrescentando 
que este «gerundio he sómente o dos verbos auxiliares haver, e ter, 
seguindo-se-lhe participio passivo, e ambos juntos fazem então hum 
sentido equivalente ao preterito perfeito do verbo de que forma 
participio» (FonsecA, 1799: 108), como, por exemplo, «Havendo 
aceitado David o desafio com o Gigante, a munição, que prevenio para a 
sua funda, forão cinco pedras» (Vieira apud FonsecA, 1799: 108-109).

Antes de terminar a sua análise ao gerúndio, Pedro José da Fonseca 
adverte, ainda, sob uma perspetiva definitória que designamos de 
semântica, à qual está apensa uma propriedade de índole sintático 
colocacional, que «ás vezes» o gerúndio é «precedido da preposição 
em» sobretudo «quando denota huma circunstancia da acção, huma 
maneira, ou hum meio de chegar a hum fim» (FonsecA, 1799: 109), 
por exemplo, «Como o mundo estima só o que espanta, em faltando 
particularidades extraordinárias, e fóra do commum: do ordinario, 
e do commum nenhum caso faz» (sousa apud FonsecA, 1799: 
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109), admitindo, pelo recurso a um prisma morfológico-sintático 
colocacional, que estas situações podem ser comutáveis «por um tempo 
do verbo, a que pertence o gerundio, e pelas particulas condicionaes 
se, ou quando» (FonsecA, 1799: 109). Assim, no exemplo anterior, 
a preposição em + gerúndio – «em faltando» podem ser substituídos 
por «se faltão» ou por «quando faltão» (FonsecA, 1799: 110).

Por fim, recorrendo a um critério linguístico que apelidamos de 
sintático colocacional ou combinatório, admite que o gerúndio dos 
verbos «andar, estar, ir, vir» «póde preceder ao gerundio dos outros 
verbos», por exemplo, «andando vendo» (FonsecA, 1799: 110).

em seguida, Pedro José da Fonseca estabelece a divisão dos tempos 
verbais em «simplices, e compostos» (FonsecA, 1799: 110). esta 
classificação já antes tinha sido proposta por contador de Argote e não 
tendo sido referida explicitamente por reis Lobato e por casimiro, foi, 
no entanto, também adotada por estes autores. não obstante, deve-se 
a Pedro José da Fonseca uma sistematização mais completa da divisão 
em causa, já que, através do recurso a um duplo critério linguístico – 
formal e sintático colocacional, explica que os «Tempos simplices» são os 
«que se exprimem por huma só palavra, ou unicamente acompanhados 
dos pronomes pessoaes» (FonsecA, 1799: 110), apresentando todos 
os tempos simples do verbo, com o recurso ao verbo «amar» para 
exemplificar os respetivos tempos. Assim, no modo indicativo expõe 
o «presente, amo; o preterito imperfeito, amava; o preterito perfeito, 
amei; o preterito mais que perfeito (…), amára; e o futuro, amarei» 
(FonsecA, 1799: 110-111). no modo Imperativo, apresenta as formas 
«ama tu, amai vós», aduzindo que é «presente a respeito do que manda, 
e futuro a respeito do que ha de obedecer» (FonsecA, 1799: 111). no 
conjuntivo, declara «o presente, ame; o preterito imperfeito, amára, 
amaria, amasse; e o futuro, amar, amares, &» (FonsecA, 1799: 111); e 
no «Infinito, o presente, amar; o participio activo, amante; o participio 
passivo, amado; e o gerundio, amando» (FonsecA, 1799: 111).

Por seu turno, os «tempos compostos» são definidos, sob a mesma 
perspetiva formal e sintático colocacional, como os «que se conjugão 
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sempre com alguns tempos simplices dos verbos auxiliares Ter 
ou Haver» (FonsecA, 1799: 111), pelo que institui como tempos 
compostos os seguintes: no indicativo «o preterito perfeito, hei, ou 
tenho amado; o preterito mais que perfeito (…), havia, ou tinha amado, 
e o futuro, hei de amar» (FonsecA, 1799: 111), no conjuntivo «o 
preterito perfeito, haja, ou tenha amado; o preterito mais que perfeito 
(…), houvera, ou tivera amado, houvesse, ou tivesse amado; e o futuro, 
houver, ou tiver amado, haverei, ou terei amado» (FonsecA, 1799: 
111-112) e no «Infinito, o preterito, haver ou ter amado; o futuro, haver 
de amar, ou ter de amar; e o gerundio preterito, havendo, ou tendo 
amado» (FonsecA, 1799: 112).

neste contexto, tal como d. Jerónimo contador de Argote, 
António José dos reis Lobato e João Joaquim casimiro, caracteriza, 
sob um ponto de vista morfológico, os «Verbos auxiliares» (FonsecA, 
1799: 112) como aqueles «que ajudão a conjugar» (FonsecA, 1799: 
112) os tempos compostos «dos outros verbos» (FonsecA, 1799: 
112), explicando, adicionalmente, sob uma perspetiva etimológica, que 
a «palavra auxiliar deriva-se da Latina auxiliaris, a qual significa que 
vem em socorro, ou dá ajuda» (FonsecA, 1799: 112). Assim, anota 
os verbos «Ser, Ter, Haver» como os auxiliares «de que nos servimos» 
(FonsecA, 1799: 112). 

seguindo de perto reis Lobato, Pedro da Fonseca trata o auxiliar 
«ser», defendendo, de um ponto de vista semântico, que este verbo 
«tambem se nomeia substantivo, quando affirma a substancia, ou o ser 
do sujeito, que lhe exercita a significação»562 (FonsecA, 1799: 112). 

Vale a pena referir que Fonseca parece conservar na tradição 
gramatical portuguesa o pensamento de Arnauld e Lancelot relativo 
à teoria do verbo único, muito embora não estabeleça qualquer 
distinção entre “verbo substantivo” e “verbo adjetivo”. com efeito, 
os autores franceses defendiam que «il n’y a que le verbe être, qu’on 
_________________________
562 Lembremos que reis Lobato também defendeu que o verbo «Ser» tinha a designação de 

«substantivo» «por affirmar a substancia, ou o ser do sujeito, que lhe exerce a significação» (Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 23-204 n a). 
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appelle substantif» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 137-138) cujas 
raízes remontam, como vimos, a Prisciano, sendo de notar que é 
sobretudo ao longo do século XIX que esta teoria do verbo único irá 
exercer uma influência mais vincada nos gramáticos portugueses. não 
obstante este facto, o autor português parece não partilhar a mesma 
ideia dos gramáticos franceses de que a principal característica do 
verbo é «signifier l’affirmation» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
137), isto é, «de marquer que le discours où ce mot est employé, est le 
discours d’un homme qui ne conçoit pas seulement les choses, mais 
qui en juge & qui les affirme» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 137), 
sendo que o verbo remete para «l’action de notre esprit», afirmando 
«l’attribut du sujet» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 136). de facto, a 
opinião de Pedro da Fonseca de que o verbo substantivo «ser» «affirma 
a substancia, ou o ser do sujeito, que lhe exercita a significação» 
(FonsecA, 1799: 112) parece aproximar-se daquela outra defendida 
em 1569 por robert estienne que, depois de dividir os verbos franceses 
em «Actifs», «Passifs» e «neutres», consignava também um outro 
verbo «nŏmé substantif, qui est Estre: qui ne signifie action ne passion: 
mais seulemœt il denote l’estre & existœce ou subsistance d’vne 
chascune chose qui est signifiee par le nom ioinct auec luy: comme 
Ie suis, Tu es, Il est» (estIenne, 1569: 37), sendo que esta ideia de 
que o verbo exprime a existência do sujeito, cujas «raízes originais» se 
devem a Platão, a Aristóteles e aos estoicos (cf. sAntos, 2005: 282-
283), foi difundida, em larga escala, pelos enciclopedistas franceses, 
sobretudo por du Marsais, condillac e gébelin563. não obstante estas 
_________________________
563 com efeito, para du Marsais «le verbe est dit du sujet, & marque l’action de l’esprit qui considere 

le sujet comme étant de telle ou telle façon, comme ayant ou faisant telle ou telle chose» (du 
MArsAIs, 1782: 490). «Ainsi, le verbe m’indique nécessairement un sujet & un attribut: par 
conséquent il m’indique une proposition, puisque la proposition n’est qu’un assemblage de mots 
qui énoncent un jugement porte sur quelque sujet. ou bien le verbe m’indique une énonciation, 
puisque le verbe marque l’action de l’esprit qui adapte ou applique un qualificatif à un sujet, de 
quelque manière que cette application se fasse» (du MArsAIs, 1782: 492). Por seu turno, condillac 
advoga que os verbos «expriment (…) la coexistence d’un attribut avec un sujet» (condILLAc, 
1775: 160). Por fim, Antoine court de gébelin defende que «Le Verbe est (…) qui unit les Qualités 
avec leurs objets, & qui fait voir que les objets dont on parle existent avec telles & telles qualités 
qu’on leur attribue» (géBeLIn, 1778: 174).



390

asseverações, não devemos esquecer que a análise levada a cabo por 
Pedro da Fonseca ao verbo substantivo assentam numa base semântica, 
extra oracional, e as gramáticas filosóficas têm por base uma análise 
à proposição.

Por outro lado, seguindo também reis Lobato, o autor da gramática 
que temos sob escopo reconhece, numa perspetiva formal, que o verbo 
«ser» é um verbo «auxiliar sempre que com os seus números, pessoas, 
modos, e tempos» (FonsecA, 1799: 112-113) sejam simples ou 
compostos «suppre junto com o participio passivo do verbo» a conjugar 
a «voz passiva» (FonsecA, 1799: 113) desse mesmo verbo. Ainda a 
respeito da voz passiva, esclarece, numa perspetiva sincrónica, que esta 
voz «na lingua Portugueza, e em muitas outras vulgares» (FonsecA, 
1799: 113) se exprime pelos tempos compostos, não tendo por isso 
tempos simples como na voz ativa (cf. FonsecA, 1799: 113).

relativamente aos auxiliares «Ter, e Haver» (FonsecA, 1799: 
113), serve-se do mesmo critério formal, ao qual parece estar apenso 
um critério de base sintático colocacional, aduzindo que estes verbos 
são auxiliares «porque servem como socorro aos outros para formar 
diversos tempos» (FonsecA, 1799: 113). Porém, chama a atenção 
para o facto de enquanto auxiliares estes verbos necessitarem de 
«hum participio passivo com a terminação o, ou do infinito de algum 
verbo, precedendo a este a preposição de» (FonsecA, 1799: 113) 
para «formarem os tempos compostos dos outros verbos» (FonsecA, 
1799: 113), explicando que no primeiro caso «denotão sempre hum 
tempo passado», por exemplo, «As injurias, que os poderosos fazem 
aos pequenos, de que elles se não podem defender, Deos tem tomado 
por sua conta vingalas» (Vieira apud FonsecA, 1799: 113-114), e no 
segundo caso exprimem «hum tempo futuro» (FonsecA, 1799: 114), 
assim como «não se ha de fazer mal por quantos bens [/] se possão 
d’ahi seguir» (Ferreira apud FonsecA, 1799: 114).

Além do que ficou exposto, o gramático setecentista diz que 
os auxiliares «ser, ter e Haver» são verbos irregulares da segunda 
conjugação em «er» (FonsecA, 1799: 114), expondo, em seguida, 
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as respetivas conjugações, as quais são informadas de comentários 
adicionais, dizendo respeito, sobretudo, à formação dos tempos 
compostos. Assim, relativamente à conjugação do verbo substantivo 
«ser» explica, sob um ponto de vista diacrónico, que a segunda 
pessoa do presente do indicativo «tu es» num tempo anterior ao seu 
«se dizia» «Eres» (FonsecA, 1799: 115 (*)), apoiando o uso desta 
forma arcaica por autores como Bernardim ribeiro. Por seu turno 
no modo conjuntivo, chama a atenção para o facto de o «futuro 
composto» (FonsecA, 1799: 118) se formar «do futuro dos verbos 
auxiliares Ter, e Haver, seguindo-se-lhe o participio passivo; ou do 
futuro do indicativo dos ditos dous verbos», por exemplo, «Se eu tiver, 
ou houver sido: Já então eu terei, ou haverei sido» (FonsecA, 1799: 
118). A respeito do modo «infinito ou infinitivo» acrescenta que o 
«participio Sido não se usa sem ser acompanhado de hum dos dous 
verbos auxiliares Ter, e Haver» (FonsecA, 1799: 119).

relativamente ao verbo auxiliar «ter», adverte que o pretérito 
perfeito composto afeto ao indicativo se forma do presente deste 
mesmo modo, «ajuntando-se a todas [as pessoas] o participio passivo» 
(FonsecA, 1799: 120) do verbo «ter». da mesma maneira, se forma 
o pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo, que às pessoas 
do pretérito imperfeito do indicativo se pospõe «o participio passivo» 
(FonsecA, 1799: 120). no conjuntivo, aduz que o pretérito perfeito 
composto se forma das «pessoas (…) do presente deste conjunctivo 
juntas ao participio passivo» (FonsecA, 1799: 121); o pretérito mais-
que-perfeito composto se forma com o pretérito mais-que-perfeito 
simples, diferindo deste apenas «em se accrescentar o participio 
passivo» (FonsecA, 1799: 122); e o futuro composto ou se forma 
do futuro simples deste mesmo modo, «seguindo-se-lhe o participio 
passivo», ou se forma «do futuro do indicativo de hum dous verbos 
auxiliares ter, e haver», por exemplo, «Se eu tiver tido. Já então eu terei, 
ou haverei tido» (FonsecA, 1799: 122).

Quanto ao auxiliar «Haver», aduz que as formas da primeira pessoa 
do plural «nós havemos» e da segunda «vós haveis» do presente do 
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indicativo se encontram, muitas vezes, contraídas em «Hemos» e «Heis», 
respetivamente, nos «nossos bons AA.» (FonsecA, 1799: 115 (*) e 
(**)). no modo imperativo, advoga, através de um critério semântico-
formal, que os verbos «Ter, e Haver» não têm «Presente, ou Futuro» 
(FonsecA, 1799: 125), quando são verbos auxiliares, reiterando 
que este tempo «se usa» apenas «quando são activos», dando-se nesta 
última aceção «a ambos o mesmo significado» (FonsecA, 1799: 125 
(*)). Além disso, numa perspetiva diacrónica, regista o uso da «segunda 
pessoa do sing. do [verbo] Haver, que antigamente foi Have», mas que 
no estádio da língua que lhe é seu contemporâneo já «não está (…) 
em uso» (FonsecA, 1799: 125 (*)). no modo conjuntivo, chama a 
atenção para o facto de o «futuro composto» se compor «ou do futuro 
do conjuntivo de Ter, ou do futuro do indicativo deste mesmo verbo» 
(FonsecA, 1799: 127), por exemplo, «Se eu tiver havido: Já então eu 
terei havido». (FonsecA, 1799: 128). Por fim, sob uma perspetiva 
que designamos de morfológica, explica que o verbo «Haver da 
mesma sorte que Ter, serve como auxiliar para a formação dos tempos 
compostos» dos outros verbos, «seguindo-se-lhe o participio de cada 
hum delles» (FonsecA, 1799: 128). não obstante, «para se evitar 
embaraço na conjugação dos (…) tempos compostos, se usa sómente 
do verbo Ter», sendo «facil substituir-lhe os correspondentes tempos 
e pessoas de Haver, quando com este ultimo se quiserem conjugar» 
(FonsecA, 1799: 129). 

num momento posterior, seguindo de perto a gramática da 
língua castelhana de 1771, da real Academia espanhola, Pedro José 
da Fonseca debruça-se sobre os verbos regulares, definindo-os, através 
de um único critério linguístico – o morfológico, como «os que 
observão sempre huma mesma regra na sua conjugação» (FonsecA, 
1799: 129). A este propósito, acrescenta que nestes «verbos ha certas 
letras radicaes ao principio» que se mantêm «inalteráveis em todos 
os seus tempos, modos, números, e pessoas» (FonsecA, 1799: 
129), correspondendo às «letras» que estão antes das «terminações 
dos infinitos» (FonsecA, 1799: 130) dos verbos de cada uma das 
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conjugações regulares dos verbos em português, ou seja, da primeira 
em «ar» da segunda em «er» e da terceira em «ir»564, sendo que estas 
terminações, «que estão depois das radicaes» (FonsecA, 1799: 130) 
são «proprias de cada pessoa, [mas] são commuas a todos os verbos 
da mesma conjugação» (FonsecA, 1799: 129). Assim sendo, segundo 
o autor, «será facil formar os tempos simplices dos verbos regulares 
em cada uma das tres» (FonsecA, 1799: 130) conjugações, uma vez 
que basta retirar aos «infinitos (…) as ultimas letras ar, er, ir, e (…) 
accrescentar ás que restão as terminações, que diversificão as pessoas 
pelo modo» (FonsecA, 1799: 129), de acordo com a conjugação 
dos verbos paradigmáticos que apresenta para cada uma das ditas 
conjugações; «amar» para a primeira, «temer» para a segunda e «partir» 
para a terceira565.

ora, se tivermos em conta a formação dos tempos simples dos 
verbos regulares apresentadas pelos outros gramáticos do corpus, 
verificamos que Pedro José da Fonseca se afasta da terminologia 
adotada por reis Lobato e casimiro, já que estes autores preconizam 
que as «vozes» dos verbos se processam a partir de duas «raízes» 
distintas, correspondendo a primeira delas à primeira pessoa do 
presente do indicativo e a segunda à «voz» do presente impessoal do 
infinito (cf. Lobato in AssunÇÃo,  2000: 243-245 & cAsIMIro, 1792: 
45), às quais se agregavam as respetivas «terminações». Pelo contrário, 
Fonseca parece aproximar-se mais da nomenclatura avançada por 
contador de Argote, embora este autor reconheça que o «infinitivo» 
diz respeito à raiz do verbo que é constituída pelas «letras iniciais, 
figurativa e terminativa», sendo que as duas primeiras não sofrem 
alterações porque o seu «ofício» é «correr» todos os modos, tempos 
e pessoas do verbo e a última «muda» nas respetivas «conjugações», 
_________________________
564 Para exemplificar o seu ponto de vista, o gramático defende que «nos verbos da primeira conjugação 

como amar, as letras radicaes são am; nos da segunda em er, como temer, são radicaes tem, e nos 
da terceira em ir, como partir, são radicaes part» (FonsecA, 1799: 130).

565 o autor apresenta a conjugação activa de cada um destes verbos, com a seguinte advertência «para 
completar as ditas conjugações; se lhes ajuntão tambem os tempos compostos» (FonsecA, 1799: 
131).
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já que tem como objetivo «diferenciar» as pessoas, os números e os 
modos de um verbo, acrescentando, ainda, que a «letra figurativa» 
tem como função diferenciar um verbo do outro, enquanto a «letra 
terminativa» distingue as «palavras do mesmo verbo» (cf. Argote, 
1725: 133-137).

neste contexto, Pedro José da Fonseca expõe a conjugação ativa 
dos verbos regulares das três conjugações, utilizando como paradigmas 
«amar» (FonsecA, 1799: 131), «temer» (FonsecA, 1799: 135) e 
«partir» (FonsecA, 1799: 139), a partir das quais estabelecemos a 
seguinte tábua das terminações dos tempos simples:

Modo Indicativo:

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-o
-as
-a

-o
-es
-e

Singular

-amos
-ais
-ão

-emos
-eis
-em

-imos
-is

-em
Plural

Presente

-o
-es
-e

-ava
-avas
-ava

-ia
-ias
-ia

Singular

-avamos
-aveis
-avão

-íamos
-ieis
-ião

Plural

Pretérito imperfeito

-ei
-aste
-ou

-i
-iste
-io

Singular

-ámos
-astes
-árão

-emos
-etes
-êrão

-imos
-istes
-irão

Plural

Pretérito perfeito

-i
-este
-eo
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Modo Indicativo (continuação):

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-ára
-áras
-áa

-ira
-iras
-ira

Singular

-áramos
-areis
-árão

-êramos
-êreis
-êrão

-iramos
-ires
-ira

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-êra
-êras
-êra

-arei
-arás
-ará

-irei
-irás
-irá

Singular

-aremos
-areis
-arão

-eremos
-ereis
-erão

-iremos
-ireis
-irão

Plural

Futuro

-erei
-erás
-erá

Modo Imperativo:

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-
-a
-é

-
-e
-a

Singular

-emos
-ai
-em

-amos
-ei
-ão

-amos
-i

-ão
Plural

Presente ou Futuro

-
-e
-a

Modo conjuntivo:

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-e
-es
-e

-a
-as
-a

Singular

-emos
-eis
-em

-amos
-ais
-ão

Plural

Presente
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_________________________
566 não apresenta o particípio activo do verbo paradigmático «partir» (cf. FonsecA, 1799: 142).

Modo conjuntivo (continuação):

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-ára/aria/asse
-áras/arias/asses

-ára/aria/asse

-ira/iria/isse
-iras/irias/isses

-ira/iria/isse
Singular

-áramos/ariamos/
assemos

-áreis/arieis/asseis
-árão/arião/-assem

-êramos/eriamos/
-essemos

-éreis/erieis/-esseis
-êrão/erião/-essem

-iramos/iriamos/
-issemos

-ireis/irieis/-isseis
-irão/irião/-issem

Plural

Pretérito imperfeito

-êra/eria/esse
-êras/erias/esses

-êra/eria/esse

-ára/asse
-áras/asses
-ára/asse

-ira/iria/isse
-iras/irias/isses

-ira/iria/isse
Singular

-áramos/assemos
-areis/asseis
-árão/assem

-êramos/essemos
-éreis/esseis
-êrão/essem

-iramos/issemos
-ireis/isseis
-irão/issem

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-êra/eria/esse
-êras/erias/esses

-êra/eria/esse

-ar
-ares
-ar

-ir
-ires
-ir

Singular

-armos
-ardes
-arem

-ermos
-erdes
-erem

-irmos
-irdes
-irem

Plural

Futuro

-er
-eres
-er

Modo Infinitivo:

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-ar -irPresente impessoal -er

-ar
-ares
-ar

-ir
-ires
-ir

Singular

-armos
-ardes
-arem

-ermos
-erdes
-erem

-irmos
-irdes
-irem

Plural

Presente pessoal

-er
-eres
-er

-ante 566Particípio ativo -ente
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Por outro lado, na senda da gramática castelhana de 1771, Pedro 
José da Fonseca aborda os verbos irregulares, utilizando um critério 
morfológico como critério linguístico único na sua caracterização, 
sendo, aliás, o mesmo critério usado por todos os gramáticos 
setecentistas deste corpus. Assim, argumenta que estes verbos «são os 
que na formação se apartão das regras commuas ás tres conjugações 
regulares» (FonsecA, 1799: 142), pelo que terminam «todos, ou 
alguns delles por hum modo incompetente á algum outro verbo» 
(FonsecA, 1799: 142). no entanto, seguindo de perto a supra 
mencionada gramática castelhana, adverte «que não se devem ter 
por irregulares aquelles verbos, em que» se verificam «algumas leves 
mudanças na orthografia» quer se situem a nível das «letras radicaes» 
ou a nível das «terminações» (FonsecA, 1799: 143), considerando 
como regulares os verbos «acabados em car ou gar, sem embargo 
de que os primeiros mudão o c em qu, e os segundos admittão u 
depois do g, nas vozes em que entra e» (FonsecA, 1799: 143), mais 
precisamente nas formas do «preterito perfeito do indicativo» e do 
«presente do conjunctivo», por exemplo, «ficar, (…) fiquei, (…) fique», 
«julgar, (…) julguei, (…) julgue» (FonsecA, 1799: 143). este aspeto 
assume uma importância relevante, já que representa uma evolução 
qualitativa, sobretudo se tivermos em conta que reis Lobato colocava 
precisamente estes mesmos verbos no rol dos irregulares (cf. Lobato 
in AssunÇÃo, 2000: 252-253). na verdade, Pedro José da Fonseca 
antecipa dois séculos a designação de «discordância ou variação 
gráfica» que não deve ser confundida com a «irregularidade» do verbo, 

Modo Infinitivo (continuação):

2.º conj. -er 3.º conj. -ir1.º conj. -ar

-ado/-ada -do/ -idaParticípio passivo

-ando -indoGerúndio -endo
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advogada pela gramática tradicional atual (cf. cunHA e cIntrA, 
1992: 412 & BecHArA, 2004: 246). Por seu turno, através do recurso 
a uma perspetiva diacrónica, aduz o gramático setecentista que pela 
razão apontada anteriormente não devem ser considerados irregulares 
os verbos «cahir, e sahir, com os seus compostos» (FonsecA, 1799: 
143), na medida em que «antigamente» estes mesmos verbos se 
escreviam «cair, sair» (FonsecA, 1799: 144), ou nas covariantes «caiir, 
saiir» (FonsecA, 1799: 144), reiterando que esta forma se conservou 
«tanto [n]a primeira pessoa do presente do indicativo caio, saio, como 
[em] todas as do presente do conjunctivo, caia, saia, &» (FonsecA, 
1799: 144), contrastando, de novo, com a opinião de António José 
dos reis Lobato, que defendia que a irregularidade dos verbos em 
causa consistia, precisamente, na alteração do «h em i» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 279 n a).

Ainda a respeito das alterações a nível da «orthografia», justifica 
que também não devem ser encarados irregulares os verbos «acabados 
em ger», como «abranger, constranger, eleger, tanger, &c.» (FonsecA, 
1799: 144) e os terminados «em gir», por exemplo, «affligir, cingir, fingir, 
tingir, &c.» (FonsecA, 1799: 144), pelo facto de o «g (…) se muda[r] 
em j, seguindo-se lhe o, e a», dizendo-se «abranjo, afflijo; abranja, 
afflija, em lugar de abrango, affligo; abranga, affliga» (FonsecA, 1799: 
144), indo, mais uma vez, de encontro à opinião de reis Lobato que 
advogava que os verbos terminados em «ger» e «gir» eram irregulares 
porque mudavam o «g em j» nas formas verbais em que ao g» se segue 
«a ou o» (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 270 n a e 280), aproximando-
se, pelas razões já expostas, da gramática tradicional atual que refuta 
a ideia de que estes verbos possam ser irregulares devido a simples 
alternâncias gráficas (cf. cunHA e cIntrA, 1992: 412 & BecHArA, 
2004: 246). 

contrariamente, ainda, à convicção de reis Lobato, Fonseca 
defende que os «verbos crer, e ler» não podem ser considerados 
irregulares, acrescentando, numa perspetiva diacrónica, que o simples 
facto de «hoje se accrescenta[r] hum i ou y» à «primeira pessoa do 
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presente do indicativo, pronunciando-se creio, leio» ou à «primeira, 
e terceira do presente do conjunctivo, creia, leia» (FonsecA, 1799: 
144), não constitui razão suficiente para considerar tais verbos 
como irregulares567, na medida em que se trata de uma «accidental 
innovação» (FonsecA, 1799: 144). A este respeito, é curioso notar 
que Pedro José da Fonseca se afasta dos princípios preconizados 
pelos autores da gramática tradicional atual que listam como verbos 
irregulares da segunda conjugação os verbos «crer e ler», sendo que 
essa irregularidade reside no presente do indicativo, no presente do 
conjuntivo e nos imperativos afirmativo e negativo (cf. cunHA e 
cIntrA, 1992: 424 & BecHArA, 2004: 268), aproximando-se da 
opinião defendida, no século XVIII, por António José dos reis Lobato 
(cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 269 n a).

Para terminar, sob um ponto de vista diacrónico, Pedro da Fonseca 
advoga, ainda, que não devem ser considerados irregulares os verbos 
cujo «infinito tem por letra radical e» (FonsecA, 1799: 145), como 
são os casos de «afear, enlear, galantear, recear, &c.», uma vez que «nas 
mesmas pessoas dos sobreditos tempos de crer, e ler, se lhes tenha 
modernamente introduzido o i ou y» (FonsecA, 1799: 145). este 
aspeto parece ser defendido pelos gramáticos atuais, já que advogam 
que os «verbos terminados em -era recebem i depois do e nas formas 
rizotónicas» (cunHA e cIntrA, 1992: 421), englobando estes verbos 
no que designam de «outros tIPos de IrreguLArIdAde» 
(cunHA e cIntrA, 1992: 420).

Apresentadas estas observações, o gramático setecentista passa a 
expor «a irregularidade daqueles verbos, que nas diversas terminações 
de tempos, e pessoas admitem mudança, ou antes, ou depois das 
letras radicais» (FonsecA, 1799: 145), reiterando, sob um ponto de 
_________________________
567 reis Lobato considerava que estes verbos eram irregulares, porém, não justificou explicitamente 

a razão dessa irregularidade. no entanto, da análise ao presente do indicativo e do conjuntivo 
apresentados por este gramático, podemos adiantar que Lobato teve em atenção as mesmas razões 
apresentadas posteriormente por Fonseca. Assim, as razões que Lobato apresentou para justificar 
a irregularidade foram as mesmas que Pedro da Fonseca usou para justificar a regularidade dos 
verbos em causa.
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vista formal, que de «huma, e outra cousa se fará somente expressa 
menção», esclarecendo, ainda, que as «pessoas que deixão de se 
declarar, seguem todas a conjugação regular, ou dellas carecem os 
ditos verbos» (FonsecA, 1799: 145).

Assim, como irregulares da primeira conjugação, Fonseca anota 
o verbo «Alumiar», «dar» e «estar», registando, no primeiro caso, sob 
uma perspetiva diacrónica, que a irregularidade deste verbo reside no 
facto de no estádio da língua que lhe é seu contemporâneo se escrever 
«sómente (…) com a letra radical i» (FonsecA, 1799: 145), e não 
«com e ao modo antigo» (FonsecA, 1799: 145), «nos presentes do 
indicativo, e conjunctivo (…) [e] no imperativo» (FonsecA, 1799: 
146), assinalando, por exemplo, a alteração de «elle alumêa» para 
«[elle] alumeia» (FonsecA, 1799: 145). Apesar disso, admite, numa 
perspetiva sincrónica, que no seu tempo, embora se usem as formas 
contemporâneas irregulares, também se utiliza a forma antiga. Assim, 
apoiando-se nos «bons Autores», diz que, por exemplo, «o P. Vieira 
ainda que de ordinário» utilize a forma irregular contemporânea 
«algumas vezes usa» a forma antiga «alumêa» (FonsecA, 1799: 146).

em relação ao verbo «dar» e ao verbo «estar», tal como reis 
Lobato, apresenta nos modos verbais os tempos que são irregulares, 
chamando a atenção para o facto de o pretérito mais-que-perfeito 
do conjuntivo do verbo «dar» «carece[r] da terminação em ria» 
(FonsecA, 1799: 146). Ainda a respeito destes dois verbos, anota 
que algumas das pessoas verbais do presente do indicativo, do presente 
do conjuntivo e do imperativo são irregulares quanto à pronúncia. 
Assim, são irregulares as segundas e terceiras pessoas do presente do 
indicativo – «dás, dá, estás, está» (FonsecA, 1799: 148) e a segunda 
pessoa do singular do imperativo «dá, está» pronunciam-se «com a 
de som aberto». Por seu turno, são também irregulares as segundas 
e terceiras pessoas do singular e a terceira do plural do presente do 
conjuntivo em que o «e» tem som fechado, dês, dê, dêm, e antigamente 
estês, estê, estêm» (FonsecA, 1799: 148), o mesmo acontecendo com 
as duas terceiras pessoas «em ambos os números do imperativo» 
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(FonsecA, 1799: 148). não obstante este facto, segundo o autor os 
tempos em causa não podem ser considerados irregulares, porque as 
suas «terminações, quanto ao mais, são regulares» (FonsecA, 1799: 
148).

Quanto aos verbos irregulares da segunda conjugação, apresenta os 
verbos «caber», «dizer», «fazer», «jazer», «poder», «prazer», «querer», 
«saber», «trazer», «valer», «ver» «arder» e «morrer». em relação ao 
verbo «querer» reitera que este verbo não só «admitte hum i antes do 
b do radical a I. pessoa do sing. do pres. do indicat. na III. do sing. 
na I., e III. do plur. do imperat., e em todas as do pres. do conjunct.» 
(FonsecA, 1799: 148-149), como também «troca o a em ou em 
todos os seus preteritos, e no fut. do conjunct.» (FonsecA, 1799: 
149). ora, esta conceção parece-nos bastante atual, na medida em que 
evanildo Bechara apresenta este mesmo verbo no rol dos verbos que 
apelida de irregulares «fortes», consignando que «são aqueles cujo 
radical do infinitivo se modifica no pretérito perfeito» (BecHArA, 
2004: 268). no verbo «dizer» aduz Fonseca, sob um ponto de vista que 
designamos por morfológico, que do «participio passivo» terminado 
em «o, e dos verbos auxiliares ter, e haver, se formão os tempos 
compostos» (FonsecA, 1799: 151), defendendo também que seguem 
a conjugação deste verbo os «seus compostos, bemdizer, contradizer, 
desdizer, maldizer, predizer» (FonsecA, 1799: 151), tal como reis 
Lobato já havia referido. no verbo «fazer» cumpre salientar que o autor 
regista, em nota de rodapé, que a forma da segunda pessoa do singular 
do presente do indicativo «Fais» está no seu tempo em desuso, pelo 
que se utiliza a forma «Fazes» (cf. FonsecA, 1799: 152 (*)). Além 
disso, tal como Lobato, defende que os verbos «contrafazer, desfazer, 
prefazer, rarefazer, refazer, satisfazer» enquanto compostos de «fazer» 
se conjugam da mesma forma.

no verbo «jazer» é importante salientar que Fonseca, sob um 
ponto de vista formal, considera que este verbo, além de ser defetivo568, 
_________________________
568 convém não esquecermos que por verbo defetivo o autor entende os verbos «que tem falta de 

alguns tempos» (FonsecA, 1799: 91).
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é, também, «irregular em algumas pessoas do modo indicativo e 
conjuntivo, justificando essa irregularidade com exemplos retirados 
dos clássicos portugueses. no verbo «poder» aduz, através da mesma 
perspetiva morfológica, que este verbo é «irregular em algumas pessoas 
nos tempos do indicativo, e conjunctivo» e «muda o o radical em u 
em todas as pessoas dos preteritos, e nas do futuro do conjunctivo» 
(FonsecA, 1799: 155), com exceção da terceira pessoa do singular 
do pretérito perfeito do indicativo, «que se pronuncia com o fechado, 
pôde, para differença de póde com o o aberto» (FonsecA, 1799: 155) 
pertencente à terceira pessoa do singular do presente do indicativo. 
é curioso notar que evanildo Bechara, no momento em que trata do 
verbo «Anômalo»569, chama a atenção para o facto de «alguns autores» 
apelidarem de «anômalo o verbo cujo radical sofre alterações que o não 
podem enquadrar em classificação alguma» (BecHArA, 2004: 226), 
apresentando, neste contexto, o verbo «poder». relativamente ao verbo 
«prazer», Fonseca argumenta, sob um prisma formal, que este verbo 
é «impessoal» e por isso «só se usa nas terceiras pessoas do singular», 
anunciando os tempos dos modos verbais em que se verifica alguma 
irregularidade, sendo que essa irregularidade se mantém também nos 
seus compostos «aprazer, desprazer» (FonsecA, 1799: 157).

tal como reis Lobato, apresenta os tempos dos modos verbais 
onde existem irregularidades dos verbos «Querer», «saber», «trazer», 
«Valer»570 e «Ver»571, mas não tece mais nenhum comentário a 
respeito destes verbos, exceto o registo das formas antigas do pretérito 
perfeito do indicativo do verbo «trazer» «eu trouve, tu trouveste, &c.», 
defendendo que a «mesma forma guardavão todos os outros preteritos, 
que deste procedem, e o fut. do conjunct. eu trouver, tu trouveres, &c.» 
(FonsecA, 1799: 160 (*)). Porém, de um ponto de vista sincrónico, 
_________________________
569 Para Bechara, o verbo «Anômalo é o verbo irregular que apresenta, na sua conjugação, radicais 

primários diferentes» (BecHArA, 2004: 226).
570 Para o autor, o verbo «equivaler», enquanto composto do verbo «valer» segue a mesma conjugação 

(cf. FonsecA, 1799: 161).
571 segundo o gramático, seguem a mesma irregularidade os seus compostos «antever, prover, rever» 

(FonsecA, 1799: 163).
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aduz que estas formas já estão no seu tempo fora de uso. Além disso, 
para justificar a irregularidade dos verbos «arder» e «morrer» defende, 
numa perspetiva diacrónica, que estes verbos tiverão antigamente 
irregularidade» (FonsecA, 1799: 163) no presente do indicativo, no 
imperativo e no presente do conjuntivo, sendo muito frequente a sua 
utilização pelos «nossos melhores AA. do século XVI» (FonsecA, 
1799: 163).

no que diz respeito aos verbos irregulares da terceira conjugação, 
advoga que os verbos «que tem e antes da radical d», como «medir»572 e 
«pedir» alteram «o d em c» (FonsecA, 1799: 163) na primeira pessoa 
do singular do presente do indicativo; na terceira pessoa do singular 
e plural no imperativo, presente ou futuro; e em todas as pessoas do 
presente do conjuntivo. Por seu turno, afirma que os verbos «Despedir, 
e Impedir mudão o e em i em algumas pessoas» (FonsecA, 1799: 164) 
do presente do indicativo, do imperativo e do presente do conjuntivo573, 
e embora não teça mais nenhum comentário a este respeito, verificámos 
que este aspeto é pertinente, já que atualmente são designados como 
verbos com alternância vocálica por autores como celso cunha e 
Lindley cintra. de facto, estes autores defendem a existência de verbos 
que «apresentam diferenças de timbre na vogal do radical conforme 
nele recaía ou não o acento tónico» (cunHA e cIntrA, 1992: 412), 
reiterando que esta é a razão pela qual se incluem estes verbos na lista 
dos irregulares. no entanto, reiteram que esta classificação deve ser 
analisada com ponderação, já que «essas alternâncias são características 
do idioma» (cunHA e cIntrA, 1992: 412).

Além disso, Pedro José da Fonseca adianta que os «verbos, em 
que a letra e se antepõe ás radicaes g, p, r, t, v» (FonsecA, 1799: 
_________________________
572 como já aludimos anteriormente, celso cunha e Lindley cintra defendem que a irregularidade 

do verbo «medir» prende-se com o facto de a «forma meço apresenta[r] o radical meç-, distinto do 
radical med-, que aparece no InFInItIVo e em outras formas do verbo» (cunHA e cIntrA, 
1992: 410).

573 A título de exemplo apresentamos a primeira pessoa do presente do indicativo tal como é exposta 
pelo gramático «eu despido, ou me despido; eu impido» (FonsecA, 1799: 164). A este propósito, 
convém advertir que o gramático, em nota final, confirma a conjugação destes verbos pelo uso de 
autores como António Vieira e duarte nunes de Leão, entre outros (cf. FonsecA, 1799: 328-329).
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165), como é o caso de «fregir, despir, ferir, mentir, servir» mudam 
esse «e em i na I. pess. do pres. do indicat. nas III. do sing., e plur. do 
imperat., e em todas do pres. do conjunctivo» (FonsecA, 1799: 165). 
Porém, em nota final adverte que esta irregularidade «nem sempre se 
acha observada por alguns dos nossos bons AA» (FonsecA, 1799: 
330), apresentando alguns exemplos. saliente-se que, na gramática 
tradicional atual, evanildo Bechara lista nos verbos com alternância 
vocálica ou metafonia da terceira conjugação os casos de «despir», 
«ferir», «mentir» e «servir» advogando que a «vogal e, última do 
radical», passa a «i na 1.ª pess. do sing. do indic. e em todo o presente 
do subj.», devido ao facto de nela recair o «acento tónico» (BecHArA, 
2004: 240).

Fonseca adianta, ainda, que nos verbos em que o «o» precede «ás 
radicaes br, e rm», por exemplo, «cobrir, descobrir, encobrir, dormir 
mudão o dito o em u» (FonsecA, 1799: 166) quer na «I. pess. do 
pres. do indicat.» quer na «III. do sing. I., e III. do plur. do imperat.» 
(FonsecA, 1799: 166) quer «em todas as pessoas do pres. do conjunct.» 
(FonsecA, 1799: 167). À semelhança do que referimos anteriormente, 
também Bechara admite que «a vogal o sofre alternâncias diferentes, 
quando nela recai o acento tónico», passando a «u na 1.ª pessoa sing. 
do pres. ind., em todo o pres. do subj. e no imperativo, salvo neste, a 
2.ª pess. do singular e plural» (BecHArA, 2004: 241) em verbos como 
«cobrir», «descobrir», «encobrir» e «dormir». Por seu turno, admite 
Fonseca, de um ponto de vista formal, que os verbos cujas «letras 
radicaes, b, d, g, l, m, p, ss, st, são precedidas de u, ou o mesmo u he 
a radical, mudão o tal u em o» (FonsecA, 1799: 167), na segunda 
pessoa do singular e na terceira do singular e do plural do presente 
do indicativo, na segunda do singular do imperativo em verbos como 
«subir, acudir, sacudir, fugir, bulir, engulir, sumir, consumir, cuspir, tussir, 
construir, destruir»574 (FonsecA, 1799: 167). reitera, no entanto, que 
esse «u» pode não passar a «o» em alguns dos «nossos mais elegantes 
_________________________
574 Pedro José da Fonseca apresenta como exceção a esta regra o verbo «presumir, que por inteiro he 

regular» (FonsecA, 1799: 167).
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AA.» (FonsecA, 1799: 332), apresentando alguns desses exemplos. 
Ademais, aduz que os verbos «que tem u antes da radical z, perdem o 
e final na III. pessoa do pres. do indicat.», sendo o caso de «conduzir, 
deduzir, induzir, produzir, reduzir, traduzir, luzir, e os compostos deste, 
reluzir, transluzir» (FonsecA, 1799: 168). Apesar disso, admite, sob 
uma perspetiva diacrónica, que esta «conjugação irregular» atual, «nem 
sempre a tem assim em alguns dos nossos classicos» (FonsecA, 
1799: 332).

Paralelamente à supra mencionada abordagem da irregularidade 
que diz respeito a vários verbos, onde se faz sentir uma influência em 
termos metodológicos da gramática castelhana da real Academia 
espanhola, Pedro José da Fonseca trata ainda, de um ponto de vista 
morfológico, das irregularidades, da terceira conjugação, que se 
prendem em particular com o verbo «ir», «ouvir» e «vir». Assim, 
advoga que o verbo «ir» «he o mais irregular de todos na nossa 
lingoa», especificando que «Alguns dos seus tempos nenhuns vestigios 
conservão do infinito» (FonsecA, 1799: 168), razão que leva o autor 
a apresentar a conjugação integral deste verbo. todavia, na primeira 
pessoa do plural do presente do indicativo expõe a covariância das 
formas verbais «nós imos (…) ou vamos» (FonsecA, 1799: 168), 
admitindo, de um ponto de vista diacrónico, que a forma «imos» foi 
«a primeira formação, que se deo a esta pess. do verbo Ir», e embora 
«depois» se tenha passado a «usar vamos», «quasi sempre se servem» 
da forma «imos» os «nossos bons AA., e até mesmo os mais modernos, 
quaes são os PP. Antonio Vieira, e Manoel Bernardes» (FonsecA, 
1799: 168-169 (**)). Por seu turno, reitera que a forma «vamos» «já se 
dizia no tempo mais culto da nossa linguagem» (FonsecA, 1799: 169 
(**), apresentando também alguns exemplos de autores que usaram 
esta opção. Além disso, na segunda pessoa do plural do presente do 
indicativo «vós ides» (FonsecA, 1799: 168) admite a covariância 
«Is», que substitui «Ides», usada por autores como sá de Miranda ou 
camões (FonsecA, 1799: 169 (*)), o mesmo acontecendo à segunda 
pessoa do plural do imperativo «ide vós» (FonsecA, 1799: 169), que 
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pode ser substituída pela covariante «i» (FonsecA, 1799: 169 (**)).
Por outro lado, contrariamente a reis Lobato que apresenta o 

presente do indicativo e do conjuntivo como tempos irregulares do 
verbo «ouvir» (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 276-277), Fonseca 
adianta que a irregularidade do verbo em causa reside na primeira 
pessoa do presente do indicativo; na primeira do plural e nas terceiras 
de ambos os números do imperativo e em todo o presente do conjuntivo 
(cf. FonsecA, 1799: 171).

Quanto ao verbo «vir», apresenta a sua conjugação integral, 
visto ser muito irregular, admitindo, tal como reis Lobato, que os 
seus compostos «avir, convir, desavir, desconvir, intervir, sobrevir» 
(FonsecA, 1799: 173) têm a mesma irregularidade.

Ao terminar o assunto da irregularidade dos verbos, Pedro José 
da Fonseca expõe a conjugação do verbo «pôr», aduzindo, de um 
ponto de vista formal, que este verbo «não pertence a nenhuma das 
conjugações regulares», conjugando-se «inteiramente sobre si como 
irregular» (FonsecA, 1799: 173) nos tempos simples, já que nos 
tempos compostos segue a «norma geral de composição» (FonsecA, 
1799: 175) dos verbos regulares, admitindo que os seus compostos 
«se conjugão como o seu simples»575 (FonsecA, 1799: 174) e, salvo 
os casos de «depôr, e oppôr, que tem participio activo (…) os demais 
todos carecem delle» (FonsecA, 1799: 175).

2.5. Pedro José de Figueiredo

Pedro José de Figueiredo designa por «verbo», sob um prisma 
sintático funcional-semântico, «a voz, com que na oração significamos 
acção, affirmando uma cousa de outra»576, ou seja, numa perspetiva 
_________________________
575 como compostos do verbo «pôr», Pedro da Fonseca expõe os casos de «antepôr, compôr, depôr, 

descompôr, dispôr, expôr, impôr, indispôr, interpôr, oppôr, prepôr, presuppôr, propôr, pospôr, repôr, 
sobrepôr, suppôr, transpôr» (FonsecA, 1799: 174-175).

576 Ao englobar na definição de verbo a designação de «afirmação», Pedro de Figueiredo vai ao 
encontro da opinião dos gramáticos de Port-royal, para quem a «afirmação» constituía a principal 
característica do verbo.
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morfológica, o item linguístico que «não se declina por casos, como o 
nome, mas conjuga-se por Modos, tempos, e Pessoas» (FIgueIredo, 
1799: 23). nesta sequência, Pedro Figueiredo divide o verbo em duas 
subclasses distintas, isto é, «quanto á sua significação» (FIgueIredo, 
1799: 23) e «quanto ás suas propriedades» (FIgueIredo, 1799: 24). 
no que diz respeito à «significação» do verbo, seguindo a tradição 
latina, distingue o «Activo, e Passivo», sendo que o «Activo» é de novo 
subdividido em «Transitivo», «Neutro, ou Intransitivo», «Reflexivo» e 
«Reciproco» (FIgueIredo, 1799: 23); e o «Passivo» é subdividido 
em «Substantivo» e «Adjectivo» (FIgueIredo, 1799: 24). Quanto às 
propriedades do verbo, isto é, às «suas differentes fórmas, que seguem 
nos Modos, tempos, e Pessoas» (FIgueIredo, 1799: 24), determina 
a divisão dos verbos em «Regular[es]» e «Irregular[es]» (FIgueIredo, 
1799: 24). como se depreende, esta classificação diverge das divisões 
apresentadas pelos gramáticos já antes estudados, nomeadamente nas 
subclasses do verbo «activo», já que os gramáticos que antecederam 
Pedro de Figueiredo não fizeram depender, explicitamente, do verbo 
«activo» as subclasses em questão, embora Pedro José da Fonseca 
identificasse nesta subclasse o verbo «transitivo».

Assim, através do recurso ao critério semântico, como critério 
primário, que, no entanto, é coadjuvado por um critério sintático, 
entende que o verbo «activo» é «o que denota, ou manifesta acção, que 
alguém pratica»577(FIgueIredo, 1799: 23), podendo ser «Transitivo» 
que, do mesmo ponto de vista semântico, ao qual parecem estarem 
apensas algumas propriedades definitórias de índole sintáticas, «he o 
que denota acção, que se faz, e a pessoa, ou cousa differente, em quem 
recahe»578 (FIgueIredo, 1799: 23) ou «Neutro, ou Intransitivo» que, 
_________________________
577 Fornece o exemplo de «Amo, que denota a acção, que eu agora faço, que he amar» (FIgueIredo, 

1799: 23).
578 eis o exemplo apresentado pelo autor «Amo a verdade; onde a verdade he a cousa differente, em 

que racahe a acção do Verbo Amo» (FIgueIredo, 1799: 23). A este propósito lembre-se que 
Pedro José da Fonseca entendia que o verbo «neutro» era «aquelle, que simplesmente exprim[ia] 
o estado do sujeito, sem significar acção alguma, ou feita ou recebida pelo sujeito» (FonsecA: 
1799, 85).
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de acordo com os mesmos critérios linguísticos, «he o que manifesta a 
acção simplesmente, sem haver pessoa, ou cousa, em quem recaia fóra 
do sujeito, que a faz»579 (FIgueIredo, 1799: 23). note-se que Pedro 
de Figueiredo é o primeiro autor deste corpus gramatical setecentista 
a usar a designação sintática de verbo intransitivo, consolidando a 
ideia apresentada por gomes Asencio que advoga que os conceitos de 
«transitivo» e «intransitivo», de teor sintático, iam ganhando terreno 
aos conceitos semânticos de «activo» e «neutro» (cf. AsencIo, 
1985: 134). Além disso, segundo Figueiredo, o verbo «activo» pode 
também ser «reflexivo». Assim, sob um prisma semântico, embora 
com algumas implicações sintático funcionais, o verbo «reflexivo» «he 
aquelle, cuja acção retrocede, e por meio de algum Pronome Pessoal 
vê recahir na mesma pessoa, que a pratica»580 (FIgueIredo, 1799: 
23), admitindo ainda que, morfologicamente, «podem os outros 
Verbos tambem fazer de reflexivos (FIgueIredo, 1799: 23). no 
entanto, na senda de Pedro José da Fonseca, adverte, de um ponto 
de vista sintático-funcional, que «se nas vozes do Plural se encontra 
mutuamente a acção dos Verbos entre si de maneira, que cada uma 
das pessoas; que a exercita, a recebe tambem da outra, chama-se então 
reciproco»581 (FIgueIredo, 1799: 23).

Por verbo «passivo» aduz, com o recurso ao critério semântico, ao 
qual parecem estar apensas algumas propriedades definitórias de cariz 
sintático-morfológicas, que «he o que significa a acção, quando já v½ 
da pessoa, ou cousa, em quem recahira primeiro»582, pelo que «daqui 
se conhece, que para se dar Verbo Passivo, he necessario suppô lo 
primeiro na voz activa» (FIgueIredo, 1799: 24), compartimentando, 
_________________________
579 segundo o autor, é o caso de «Durmo, Folgo, Rio, Desmaio, Adoeço, pois a significação destes Verbos 

não sahe fóra de si, nem recahe, ou se emprega em cousa differente» (FIgueIredo, 1799: 23).
580 o autor exemplifica com o recurso aos seguintes verbos: «Compadeço me, Queixas te, Abstem se 

(…); onde a acção destes Verbos recahe nos mesmos, que a praticam» (FIgueIredo, 1799: 23).
581 sendo o caso de «Alegram se, Defendiam se; pois não se entende a acção destes Verbos, que 

cada um se alegra, ou defendia a si proprio, mas ambos se alegram, ou defendiam um ao outro» 
(FIgueIredo, 1799: 23-24).

582 o autor exemplifica da seguinte forma: «A verdade he amada por mim», defendendo que «He 
amada por mim já suppõe a acção de amar, que eu antes pratiquei» (FIgueIredo, 1799: 24).
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posteriormente, este verbo «passivo» em «Substantivo» e «Adjectivo» 
(FIgueIredo, 1799: 24). Assim, sob uma perspetiva semântica, 
defende que o verbo «passivo» «Substantivo» é o que «significa 
substancia, e leva em si significação Passiva» (FIgueIredo, 1799: 
24) e o verbo «passivo» «Adjectivo» é o que «exprime qualidade, e 
não t½ significação Passiva em si» (FIgueIredo, 1799: 24), mas 
«ha mistér ser acompanhado do Passivo substantivo Ser, e são todos 
os outros Verbos na voz Passiva» (FIgueIredo, 1799: 24), embora 
não apresente nenhum exemplo alusivo a estas subclasses dos verbos 
passivos.

também neste aspeto Pedro José de Figueiredo é o primeiro autor 
deste corpus a fazer a distinção de duas subclasses do verbo passivo, 
sendo também o primeiro a consignar o verbo substantivo passivo, 
identificando-o apenas com o verbo «Ser», ao qual opõe todos os 
outros verbos «adjectivos» (cf. FIgueIredo, 1799: 24). Assim, 
embora reis Lobato e Pedro José da Fonseca tivessem em conta o 
verbo «ser» como verbo substantivo, não sustentavam explicitamente 
qualquer distinção entre este verbo e o verbo «adjectivo», sendo de 
notar que esta dicotomia, de raiz prisciânica, foi consignada pelos 
gramáticos modistas da Idade Média que encaravam o verbo «ser» 
como significando substância, ao qual oponham todos os outros 
verbos que significavam ação ou paixão, atribuindo-lhes a designação 
de verbos adjetivos. é evidente que estes gramáticos faziam uma 
análise do verbo sustentada num contexto proposicional, encarando 
toda e qualquer proposição-juízo como sendo constituída por um 
sujeito, por um predicado e por uma cópula, sendo que esta última 
correspondia sempre ao verbo «es», devendo estar presente em todos 
os outros verbos. Assim, o verbo adjetivo seria sempre constituído por 
dois elementos, correspondendo sempre um deles ao verbo «ser» (cf. 
AsencIo, 1985: 116).

convém não esquecer, no entanto, que este verbo substantivo 
«ser» foi submetido ao longo da tradição gramatical «a dos tipos de 
tratamientos, no no incompatibles entre sí (de hecho, algunos autores 
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sostuvieron los dos» (AsencIo, 1985:116). Por um lado, autores como 
Apolónio díscolo, Prisciano, os modistas (a substância), escalígero ou 
o Brocense encetaram uma análise baseada em aspetos semânticos, 
sem ter em conta necessariamente o contexto intra oracional. estes 
gramáticos defendiam que o «verbo sustantivo expresaba la existência 
(en general) o que el concepto mental de «ser» (= existir) estaba latente 
em todos os verbos» (AsencIo, 1985:116). Por outro lado, alguns 
gramáticos tiveram em conta apenas o contexto intra proposicional. 
o verbo «ser» era analisado «como cópula o nexo entre o sujeito y el 
atributo», em análises levadas a cabo, por exemplo, pelos modistas; ou 
«como signo de la afirmación de que el atributo conviene al sujeto», no 
caso das análises encetadas pelos solitários de Port royal583, sendo que 
este «signo» representava a «coexistencia del atributo com el sujeto» 
para condillac584, ou representava «la existência del atributo en el 
sujeto» em autores como destutt tracy585 (cf. AsencIo, 1985: 116).
_________________________
583 Arnauld e Lancelot advogavam que o verbo era «un mot dont le principal usage est de signifier 

l’affirmation, c’est-à-dire, de marquer que le discours où ce mot est employé, est le discours d’un 
homme qui ne conçoit pas les choses, mais qui en juge & qui les affirme» (ArnAuLd e LAnceLot, 
1754: 137), que remete para «l’action de notre esprit» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 136), para 
a pessoa que fala, «qui affirme l’atribut du sujet» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 136).

584 condillac admite que «Le verbe être est proprement le seul, & à la rigueur, nous n’aurions pas 
besoin d’en avoir d’autre. Mais nous avons vu qu’ils s’est introduis dans les langues des mots qui 
sont tout à la fois verbes & adjectifs: adjectifs, parce qu’ils expriment un attribut; & verbes, parece 
qu’ils expriment encore la coexistance d’un attribut avec un sujet» (condILLAc, 1775:160). 
Aliás, o mesmo ponto de vista foi também defendido anteriormente por du Marsais que, depois 
de considerar que «La proposition a deux parties essencielles: (…) le sujet (…) [et] l’attribut», 
sendo que o «Le Sujet; c’est le mot qui marque la personne ou la chose dont on juge, ou que l’on 
regarde avec telle ou telle qualité ou modification» e «L’attribut; ce sont les mots qui marquent ce 
que l’on juge du sujet, ou ce que l’on regarde comme mode du sujet» (du MArsAIs, 1782:490), 
advoga que «le verbe est dit du sujet, & marque l’action de l’esprit qui considere le sujet comme 
étant de telle ou telle façon, comme ayant ou faisant telle ou telle chose» (du MArsAIs, 1782:490). 
«Ainsi, le verbe m’indique nécessairement un sujet & un attribut: par conséquent il m’indique une 
proposition, puisque la proposition n’est un assemblage de mots qui énoncent un jugement porte 
sur quelque sujet. ou bien le verbe m’indique une énonciation, puisque le verbe marque l’action 
de l’esprit qui adapte un qualificatif à un sujet, de quelque manière que cette application se fasse» 
(du MArsAIs, 1782:492). na mesma linha de pensamento estão as asseverações adiantadas por 
A. court de gébelin que advoga que «Le Verbe est» é «un mot qui unit les Qualités avec leurs 
ojets, & qui fait voir que les objects dont on parle existent avec telles & telles qualités qu’on leur 
attribue» (géBeLIn, 1778: 174).

585 Após conceber a proposição como enunciado de um julgamento, destutt de tracy defende que 
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_________________________
 ela «renferme un sujet et un attribut» (trAcY, 1803: 88), sendo que o atributo é representado 

pelos verbos, os quais «expriment tous, que le sujet existe d’une manière; ils disent donc tous qu’il 
existe. on en a imagine un, pour dire cela seul, dans exprimer aucune manière en particulier. c’est 
le verbe être. avec ces moyens, on pouvait, à la rigueur, exprimer tous les sujets et tous les attributs 
possibles, c’est à dire, toutes les idées existentes dans notre esprit, et toutes celles affirmées de celles 
là, senties existentes dans celles là. ces signes sont les seuls absolument nécessaires, et les seuls 
qui renferment l’idée d’existence positive» (trAcY, 1803: 161).

586 como anota gómez Asencio, a gramática filosófica «llegó a afirmar que ser (…) [era] un elemento 
contenido en todas las demás palabras llamadas verbos, era el verbo único y por excelencia» 
(AsencIo, 1985: 116). 

587 Veja-se, a este propósito, a opinião de Antóine court de gébelin que defende que «la définition 
du Verbe ne convient qu’au Verbe être; [et] que les autres ne le sont qu’en vertu de leur union avec 
lui; & qu’ainsi ils ne doivent non plus mis au rang des Verbes» (géBeLIn, 1778: 177), reiterando 
ainda que os outros verbos são simplesmente «une portion de convenance, qui pour être sentie 
doit s’analyser en dernier ressort par le Participe, & par le Verbe est, ce Verbe qui unit entr’elles les 
parties essentielles des tableaux de nos idées» (géBeLIn, 1778: 193). também Beauzée, em 1786, 
depois de afirmar que a primeira divisão dos verbos deve ser estabelecida entre o verbo substantivo 
«ser» e o verbo adjetivo, que corresponde a todos os outros verbos. Admite que «Le Verbe 
substantif», «que du Marsais appelle simple, est celui qui désigne par l’idée générale de l’existence 
intellectuelle sous une relation à une modification quelconque, qui n’est point comprise dans la 
signification du Verbe, mais qu’on exprime séparément» (BeAuZée, 1786: 624), por exemplo, 
«Dieu EST éternel, les hommes SONT mortels» (BeAuZée, 1786: 624) e «Le Verbe adjectif», «que 
du Marsais nomme composé, est celui qui désigne par l’idée générale de l’existence intellectuelle 
sous une relation à une modification déterminée, qui est comprise dans la signification du Verbe» 
(BeAuZée, 1786: 624), por exemplo, «Dieu EXISTE, les hommes MOURRONT» (BeAuZée, 1786: 
624). Assim, defende o autor que «Il suit de ces deux definitions qu’il n’y a point de Verbe adjectif 
(…), qui ne puisse se décomposer par le Verbe substantif (…) être» (BeAuZée, 1786: 624).

neste contexto, tal como Pedro José da Fonseca, Pedro José de 
Figueiredo parece consolidar na tradição gramatical portuguesa 
a teoria secular do verbo único que, como já aludimos num outro 
momento, foi largamente difundida sobretudo pelos gramáticos 
franceses de Port-royal de que «il n’y a que le verbe être, qu’on appelle 
substantif»586 (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 137-138), sendo que 
as demais «palavras llamadas verbos no son tales, en rigor, sino una 
composición de ser y adjetivo o participio»587 (VAQuerA: 1986: 106). 
ora, é precisamente esta a ideia defendida logo no início do século 
XIX por Manoel dias de souza, em 1084, que, depois de afirmar que 
não «ha verdadeiramente mais do que o verbo Ser» (souZA, 1804: 
49), advoga que «ha outras palavras a que costumão chamar Verbos, 
porém não o são senão em virtude da reunião, que tem com» (souZA, 
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1804: 49-50) o verbo «ser», fazendo equivaler essas «outras palavras» 
«a hum participio junto com o Verbo Ser» (souZA, 1804: 50).

Por outro lado, podemos adiantar que embora Pedro de Figueiredo, 
tal como Pedro da Fonseca, faça uma análise ao verbo substantivo 
assente numa base essencialmente semântica, ‘extra proposicional’, 
parece preparar já o terreno para que no século seguinte se passe de 
uma análise meramente semântica para uma análise de cariz sintática 
do verbo, tendo por base os pressupostos das gramáticas filosóficas, 
já que ao longo do século XIX, em Portugal, a definição de verbo 
substantivo «ser» irá ser complementada com a noção de verbo 
atributivo, corroborando a ideia exposta por gómez Asencio que 
defende que «en los dominios del verbo, los gramáticos se muestran 
ahora más interesados, más atraídos, por la sintaxis (régimen) que por 
el significado o por la forma» (AsencIo, 1985: 145).

com efeito, Manoel dias de souza advoga que o verbo representa 
«a relação que se considera entre a qualidade e o sujeito» (souZA, 
1804: 196), ou seja, é o elemento que «liga as palavras que pintão 
as qualidades com os nomes dos objectos» (souZA, 1804: 142), 
remetendo para «uma relação de coexistência do sujeito da ‘proposição’ 
e da sua respectiva qualidade» (sAntos, 2005: 281). esta conceção 
implica conceitos sintáticos e parece estar em consonância com os 
pressupostos adiantados quer por du Marsais quer por condillac, já 
que o verbo remete para a relação de coexistência do sujeito com a 
sua qualidade.

Quanto às propriedades do verbo, na senda dos restantes 
gramáticos do corpus, aduz Pedro José de Figueiredo, sob um ponto de 
vista que designámos de morfológico, que «Regular he o Verbo, que em 
tudo segue, e he conforme a conjugação commum» (FIgueIredo, 
1799: 24), considerando a existência de três conjugações regulares, 
ou seja, «a primeira dos Verbos, que acabam no Infinito em ar», 
por exemplo, «Amar», «a segunda, dos que acabam no Infinito em 
er», como «Receber» e «a terceira, dos que acabam no Infinito em 
ir», por exemplo, «Admittir» (FIgueIredo, 1799: 24). o verbo 
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«Irregular, ou Anomalo» é, de um ponto de vista formal, «o que se 
affasta em alguma cousa, e não guarda a ordem da sua conjugação» 
(FIgueIredo, 1799: 24), advertindo, no entanto, tal como Pedro 
José da Fonseca, que «se a Irregularidade prov½ de caracer o Verbo de 
algumas vozes» (FIgueIredo, 1799: 24) se designam «Defectivo[s]» 
os verbos «que se não dizem em todos os tempos», por exemplo, 
«Munir, Precaver, Reflectir»; e se denominam «commummente pelos 
grammaticos Impessoa[is]» os verbos que «se conjuga[m] sómente 
pelas terceiras Pessoas» do singular, como, por exemplo, «Acontece, 
Apraz» (FIgueIredo, 1799: 24). Acrescenta também ao rol dos 
verbos «Irregulares» os verbos que têm a designação de «Auxiliares» 
que são definidos, sob o mesmo ponto de vista morfológico já antes 
utilizado pelos gramáticos seus predecessores, como os verbos «que 
ajudam a formar as vozes nos outros Verbos» (FIgueIredo, 1799: 
24), sendo que esse auxílio se processa de duas formas distintas. Por 
um lado, através do «Verbo Passivo substantivo Ser» (FIgueIredo, 
1799: 24) que «serve para supprir» inteiramente a voz passiva na «nossa 
linguagem» (FIgueIredo, 1799: 24), devido à inexistência de «Verbo 
proprio da voz Passiva», sendo que este aspeto já tinha sido referido por 
todos os autores do corpus cuja exceção se deve a contador de Argote. 
Por outro lado, através dos «Verbos Haver, e Ter» (FIgueIredo, 
1799: 25) que «ajudam a formar alguns tempos compostos, ou por 
circumloquio tanto na voz Activa, como na Passiva» (FIgueIredo, 
1799: 24-25).

Pela primeira vez no corpus em análise Pedro José de Figueiredo 
estabelece a distinção pormenorizada dos verbos «Ser, Ter, e 
Haver» (FIgueIredo, 1799: 25) enquanto verbos auxiliares, 
«sem significação propria» (FIgueIredo, 1799: 25) e enquanto 
verbos com «significação propria»588 (FIgueIredo, 1799: 25). 
Assim, de um ponto de vista semântico-formal, alega que «quando 
são Auxiliares» «nenhuma cousa significam de per si, e sómente 
_________________________
588 A este respeito convém não esquecermos que os restantes autores analisavam, sobretudo, estes 

verbos, enquanto verbos auxiliares.
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determinam a significação dos Verbos, cujos tempos ajudam a formar» 
(FIgueIredo, 1799: 25), pelo contrário «quando se tomam sós, e 
não são Auxiliares, tem significação propria» (FIgueIredo, 1799: 
25). ora, esta última designação parece ter implícita a noção pré-
teorética de «verbo pleno» que «é o verbo cujo conteúdo se dirige 
directamente para a configuração da processualidade existente no 
mundo extralinguístico e que gramaticalmente pode funcionar como 
predicado da frase sem qualquer apoio ou suporte» (VILeLA, 1999: 
67).

no que concerne ao verbo «Haver» argumenta que «he de tres 
modos, ou ha tres differentes Verbos neste só Verbo» (FIgueIredo, 
1799: 25 (I)), diferenciando-o enquanto «Auxiliar, que não tẽ 
significação propria, mas determina a dos outros que ajuda a formar», 
por exemplo, «Hei de amar; Havereis, ou Havereis recebido»; enquanto 
«Activo, e significa Ter, Possuir, Alcançar», como «Hei grande medo; 
Haviam, ou Houveram copia de riquezas»; e enquanto «Impessoal, que 
significa Ser, ou Existir»589 (FIgueIredo, 1799: 25 (I)). nos verbos 
«Ser, e Ter» há também em «cada um dous Verbos differentes; porque 
ambos são Auxiliares, (…) sem significação propria; mas o primeiro 
tambem se toma só, e significa(…) Existir», por exemplo, «Somos 
muitos; Eramos felizes» (FIgueIredo, 1799: 25 (I)) e «o segundo 
he tambem o Verbo Activo Ter, que significa Possuir», como «Tendes 
necessidade: Tinhamos razão» (FIgueIredo, 1799: 25 (I)).

Apresentadas estas diferenças, Pedro José de Figueiredo expõe 
a conjugação ativa dos verbos auxiliares, nos tempos simples e 
compostos, tecendo alguns comentários sobre cada um dos verbos 
em questão.

relativamente ao verbo «Ser», argumenta, através do recurso a 
um ponto de vista diacrónico, que «a nossa Lingua tẽ feito muitas 
mudanças, e alterações nos differentes tempos desde sua origem 
atégora» (FIgueIredo, 1799: 25 (2)), pelo que em «quasi todas 
_________________________
589 Pedro José da Fonseca também reconhecia este verbo enquanto verbo impessoal (cf. FonsecA, 

1799: 90).
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as vozes achamos em todos os Verbos com mui notavel variedade» 
(FIgueIredo, 1799: 25-26 (2)), por exemplo, a primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo «Sou», que «diziam nos tempos 
mais antigos Som», que «depois emendaram» para «Sam, como ainda 
se póde observar nos primeiros escriptores até ao reinado d’elrei d. 
João III» (FIgueIredo, 1799: 26 (2)). no entanto, defende que essas 
alterações são já no seu tempo «desgostosas, e talvez estranhas», pelo 
que se propõe apresentar apenas «alguma cousa mais notavel em algum 
Verbo, ou de que faziam especial uso, os que se (…) [lhes] propoem 
como exemplares de estylo correcto», não para serem adotados 
«semelhantes Archaismos», mas para que possam ser identificados 
pelos «que começam a ler» (FIgueIredo, 1799: 26 (2)).

na exposição da conjugação do auxiliar «Haver», advoga que este 
verbo quando é «Impessoal», tomando-se «na significação de Ser» 
(FIgueIredo, 1799: 28 (2)), só tem a «terceira pessoa do Plural» 
(FIgueIredo, 1799: 28 (3)) em todos os «tempos», contrariando, 
assim, a opinião de Pedro José da Fonseca que defendia que o mesmo 
verbo enquanto impessoal só se usava «nas terceiras pessoas do 
singular»590 (FonsecA, 1799: 90). no entanto, no momento da 
conjugação do verbo, Figueiredo admite duas formas verbais distintas 
para todas as terceiras pessoas do plural do verbo «Haver» em todos 
os tempos e modos, por exemplo, «Hão, ou Ha» (FIgueIredo, 
1799: 28) para o presente do indicativo, ou «Haviam, ou Havia» 
(FIgueIredo, 1799: 28) para o imperfeito do indicativo, cuja única 
exceção diz respeito ao «Futuro segundo» dos modos indicativo e 
conjuntivo, para os quais expõe apenas uma forma verbal. o autor 
em questão consigna, além da forma própria para a terceira pessoa do 
plural, por exemplo, «Hão», a forma verbal «Ha», que tradicionalmente 
é exposta por todos os restantes gramáticos como pertencendo apenas 
_________________________
590 Lembremos a este respeito que, além de Fonseca e de Figueiredo, apenas contador de Argote 

considerava o verbo «impessoal» como aquele que «só tem a terceira pessoa» (Argote, 1725: 
148), nada mais esclarecendo sobre o assunto. no entanto, da análise ao exemplo apresentado, 
«Acontece» (Argote, 1725: 148), tudo leva a crer que o gramático se estivesse a referir à terceira 
pessoa do singular.
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à terceira pessoa do singular. nesta sequência, sob um ponto de vista 
sintático funcional, considera que é «hum peculiar Idiotismo da Lingua 
Portugueza» fazer a concordância dos «nomes no Plural com (…) as 
vozes» do verbo «Haver» «que parecem do singular» (FIgueIredo, 
1799: 28 (3)), defendendo que «nunca diremos bem: Hão; haviam, ou 
houveram muitos homens; mas sim: Havia muitos homens; houve muitos 
annos; houvera, haveria, ou haja muitas cidades» (FIgueIredo, 
1799: 28 (3)). no entanto, justifica que este último uso é praticado 
por todos os «os bons Auctores, não se encontrando em nenhum 
delles exemplo em contrario», argumentando ainda que esses mesmos 
autores «nos tempos de circumloquio» «diziam sempre: Tinha havido 
muitos; Tivera, ou Tivesse havido alguns, e não Tinham, ou Tiveram» 
(FIgueIredo, 1799: 28 (3)), o mesmo acontecendo «no Infinito o 
Verbo do Modo Finito, que lhe precedia e de que era regido, sempre 
o usavam no singular» (FIgueIredo, 1799: 28 (3)).

do que ficou dito, resta salientar que para Figueiredo a autoridade 
do uso dos «bons autores» parece sobrepor-se às «regras gramaticais», 
embora a sua opinião não esteja em consonância nem com os 
gramáticos seus contemporâneos, nem com os gramáticos atuais. de 
facto, Pedro José da Fonseca parece considerar como regra aquilo que 
Figueiredo argumenta como sendo «idiotismo»; da mesma forma celso 
cunha e Lindley cintra defendem que enquanto verbo impessoal 
«haver», «na acepção de “existir”», é usado apenas na «3.ª pessoa do 
singular» (cunHA e cIntrA, 1992: 443).

no que diz respeito ao auxiliar «Ter», aduz, apenas, que a mesma 
«ordem da conjugação» «guardam todos os seus compostos Abster, 
Conter, Deter, Entreter, Manter, Obter, Reter, Suster» (FIgueIredo, 
1799: 33).

em seguida, tal como todos os gramáticos do corpus, Pedro 
de Figueiredo expõe a conjugação ativa, nos tempos simples e 
compostos, dos verbos regulares, ou seja, da primeira conjugação cujo 
«Infinito» termina em «ar», a segunda em «er» e a terceira em «ir», 
apresentado como modelos os verbos «Amar», «Receber» e «Admittir» 
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respetivamente, pelo que explica que «Por este mesmo modo se podem 
conjugar facilmente todos os outros Verbos Activos pertencentes 
a qualquer das conjugações regulares; pois todos elles guardam a 
mesma ordem nas suas terminações» (FIgueIredo, 1799: 42). não 
obstante, reitera que para se conjugar um verbo regular é necessário 
conhecer o «Presente do Infinito do Verbo; porque este he a raiz donde 
se formam, pela maior parte, quasi todos os outros tempos, e vozes 
simples do mesmo Verbo» (FIgueIredo, 1799: 42). Acrescenta, 
ainda, que para que se possa conjugar o verbo é necessário também 
conhecer a «letra Figurativa» que se encontra no «mesmo Presente 
do Infinito», sendo que ela é caracterizada como «aquela letra» que se 
encontra antes das «differentes mudanças na ordem da conjugação» 
(FIgueIredo, 1799: 42), podendo corresponder «aquella consoante 
que fere a vogal da ultima syllaba» de um «Infinito», por exemplo, em 
«Amar» cuja letra figurativa «he a letra m» ou, «se a ultima syllaba 
começar em vogal» corresponderá à «vogal immediata da syllaba 
antecedente», como em «allumiar» cuja «letra figurativa» he a letra i» 
(FIgueIredo, 1799: 42). tal como contador de Argote, apresenta 
explicitamente a «taboa» das três conjugações regulares dos tempos 
simples para uma «maior clareza» (FIgueIredo, 1799: 42):

Modo Indicativo:

1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-o
-as
-a

-o
-es
-e

-o
-es
-e

Singular

-amos
-ais
-am

-emos
-eis
-em

-imos
-is

-em
Plural

Presente
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Modo Indicativo (continuação):
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ava
-avas
-ava

-ia
-ias
-ia

Singular

-avamos
-aveis
-avam

-iamos
-ieis
-iam

Plural

Pretérito imperfeito

-ei
-aste
-ou

-i
-este
-eu

-i
-istes
-ia

Singular

-amos
-astes
-aram

-emos
-estes
-eram

-imos
-istes
-iram

Plural

Pretérito perfeito

-ára
-áras
-ára

-éra
-èras
-èra

-ira
-iras
-ira

Singular

-aramos
-areis
-aram

-eramos
-ereis
-eram

-iramos
-ireis
-iram

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-arei
-aràs
-arà

-erei
-erás
-erá

-ireis
-irás
-irá

Singular

-aremos
-areis
-arão

-eremos
-ereis
-erão

-iramos
-ireis
-iram

Plural

Futuro

Modo Imperativo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-
-a
-e

-
-e
-a

-
-e
-a

Singular

-
-ai
-em

-
-ei

-am

-
-i

-am
Plural

Presente
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Modo conjuntivo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-e
-es
-e

-a
-as
-a

Singular

-emos
-eis
-em

-amos
-ais
-am

Plural

Presente

-aria
-arias
-aria

-eria
-erias
-eria

-iria
-isrias
-iria

Singular

-ariamos
-arieis
-ariam

-eriamos
-erieis
-eriam

-iriamos
-irieis
-iriam

Plural

Pretérito imperfeito

-ára
-áras
-ára

-éra
-èras
-èra

-ira
-iras
-ira

Singular

-áramos
áreis

-aram

-eramos
-ereis
-eram

-iramos
-ireis
-iram

Plural

Pretérito perfeito

-asse
-asses
-asse

-esse
-esses
-esse

-isse
-isses
-isse

Singular

-assemos
-asseis
-assem

-essemos
-esseis
-essem

-issemos
-isseis
-issem

Plural

Pretérito mais-que-perfeito

-ar
-ares
-ar

-ere
-eres
-er

-ir
-ires
-ir

Singular

-armos
-ardes
-arem

-ermos
-erdes
-erem

-irmos
-irdes
-irem

Plural

Futuro
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relativamente à conjugação passiva dos verbos, defende que 
«para supprir a falta» de «Verbos próprios da vóz Passiva» na «nossa 
Linguagem» (FIgueIredo, 1799: 44) «nos valemos do Passivo 
substantivo ser», sendo que «a cada uma das suas vozes juntamos o 
Participio do Preterito do Verbo, que queremos na Passiva», servindo 
tal «pratica» para os verbos regulares e irregulares. nesta sequência, 
apresenta a conjugação passiva dos verbos «amar», «receber» e 
«admittir».

Além disso, adianta, ainda, «outra maneira de supprir a voz Passiva, 
principalmente quando se diz de cousas inanimadas» (FIgueIredo, 
1799: 47), obtendo-se das «vozes da Activa» do verbo a conjugar, 
às quais se acrescenta «antes, ou depois» delas «o Pronome pessoal 
Indefinido, Se», que perde, nestas circunstâncias, a sua «natureza de 
reciproco» (FIgueIredo, 1799: 47), por exemplo, «A virtude ama 
se, ou se ama, em lugar de He amada» (FIgueIredo, 1799: 47). não 
obstante, considera que «este modo de formar a Passiva he imperfeito» 
pois diz respeito apenas às «terceiras pessoas» e «se equivóca 
muito com o modo de formar o Verbo reflexivo, e o reciproco»591 
(FIgueIredo, 1799: 47). ora, se tivermos em conta a opinião de 
Pedro José da Fonseca, o único autor do corpus a consignar a «passiva 
de -se» (MAteus et aliae, 2003: 521), verificamos que este gramático 
_________________________
591 A este propósito, saliente-se a opinião de Mário Vilela que defende que a «passiva reflexiva é 

permitida desde que o complemento directo denote uma entidade não animada, uma vez que 
neste caso está excluída a possibilidade de ambiguidade: não é possível uma interpretação do 
sujeito como reflexiva autêntica ou como reflexiva recíproca» (VILeLA, 1999: 178).

Modo Infinitivo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ar -er -irPresente e pretérito perfeito

-ando -endo -indoGerúndio

-ado -idoSupino
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trata este assunto de uma forma muito semelhante, já que considera, 
como vimos, que esta forma de exprimir a passiva se processa com 
o «pronome se», ao qual se juntam as «terceiras pessoas dos verbos 
activos» nos dois números, salientando que «as taes terceiras pessoas» 
são «cousas inanimadas» (FonsecA, 1799: 85). Ainda a este propósito 
resta salientar que apesar de estes dois gramáticos abordarem esta 
última forma de exprimir a passiva de uma forma muito breve e, por 
consequência, bastante incompleta as suas asseverações representam 
um contributo importante para a história da gramática tradicional da 
língua portuguesa, contemplando aspetos da língua que tinham sido 
negligenciados pelos seus predecessores.

Posteriormente, seguindo os mesmos procedimentos dos outros 
gramáticos do corpus, Pedro José de Figueiredo debruça-se sobre os 
verbos irregulares, contemplando apenas os tempos dos modos em 
que se verifica a irregularidade. neste sentido, como irregulares da 
primeira conjugação anuncia os seguintes verbos: «Estar», «Dar», 
«Ficar» e «Rogar». Quanto ao verbo «Estar», sob um ponto de vista 
diacrónico, defende, tal como Fonseca, que as formas verbais do 
presente do conjuntivo: «Esteja», «Estejas», «Esteja», «Estejamos», 
«Estejais», «Estejam» (FIgueIredo, 1799: 48) eram «desconhecidas 
dos nossos Antigos», encontrando-se «nelles sempre neste tempo 
Presente Estê; Estês, Estê; Estêmos; Estêis, Estêm». no entanto, aduz 
que estas últimas estão no seu tempo «fóra do uso» (FIgueIredo, 
1799: 48 (4)), mas é necessário conhecê-las, «pois são mui frequentes» 
em autores como «castanheda, Barros, rezende, sá de Miranda» e 
«camões» (FIgueIredo, 1799: 48 (4)), e embora este último use 
estas formas «antigas» utiliza também «Esteja, e Estejais pela primeira 
vez por causa da rima» (FIgueIredo, 1799: 47).

relativamente ao verbo «Dar» e ao verbo «Ficar», limita-
se a apresentar as suas conjugações, adiantando, apenas, que a 
irregularidade do verbo «Ficar» está também presente nos verbos «que 
acabam em car, como: Atacar, Avocar, Picar, Revocar, Rubricar, Seccar, 
&c.» (FIgueIredo, 1799: 52), mas não tece mais nenhum comentário 
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a respeito do assunto, ao contrário de reis Lobato que explicitava que 
a irregularidade dos verbos em «car» se devia ao facto de «naquellas 
vozes, em que devião conservar o c antes do e, o mud[avam] em q, 
accrescentando hum u entre o q e o e» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
252 n a). de resto, esta alteração «puramente orthografica» (FonsecA, 
1799: 143) por si só não justificava, de acordo com a opinião de Pedro 
José da Fonseca, a designação de irregulares para os verbos em causa. 
Por outro lado, Figueiredo usa um procedimento similar a estes últimos 
verbos para tratar o verbo «Rogar», uma vez que se limita à exposição 
da sua conjugação, acrescentando que «tem a mesma Irregularidade 
todos os Verbos acabados em gar», como «Affagar, Cegar, Julgar, Negar, 
Revogar, Subjugar, Vagar, &c.» (FIgueIredo, 1799: 52), sendo que 
esta irregularidade tinha sido justificada anos antes por reis Lobato 
como dizendo respeito à adição de um «u entre o g, e o e» «nas vozes, 
em que depois do g se se segu[ia] e» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 253 
n a) e refutada por Pedro José da Fonseca, que não aceitava a simples 
admissão de «u depois do g, nas vozes em que entra[va] e» (FonsecA, 
1799: 143) como justificação para se designarem os verbos em «gar» 
como verbos irregulares (cf. FonsecA, 1799: 143).

Quanto aos verbos irregulares da segunda conjugação, expõe os 
seguintes: «Saber», «Poder», «Eleger», «Ler», «Querer», «Ver», «Dizer», 
«Fazer» e «Trazer» (FIgueIredo, 1799: 69). Quanto ao verbo 
«Saber», tal como reis Lobato e Pedro José da Fonseca, limita-se a 
expor a sua conjugação, aduzindo que o «Verbo Caber t½» a «mesma 
Irregularidade só com a differença, que na primeira pessoa do Presente 
do Indicativo faz caibo» (FIgueIredo, 1799: 56). em relação ao 
verbo «Poder», tal como António José dos reis Lobato, limita-se a 
explanar a conjugação deste verbo, nada mais esclarecendo a propósito 
da sua irregularidade, como o havia feito Pedro José da Fonseca (cf. 
FonsecA, 1799: 155). no respeitante ao verbo «Eleger», tal como reis 
Lobato, Pedro Figueiredo advoga que «os mais Verbos acabados em ger» 
também têm a mesma irregularidade» verificada em «Eleger», ou seja, 
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«muda[m] o g em j», sendo, precisamente, esta a razão apresentada por 
Fonseca para justificar o facto de não considerar irregulares os «verbos 
acabados em ger» (FonsecA, 1799: 144). Por outro lado, reitera 
Figueiredo que irregularidade semelhante à do verbo «Eleger» tem o 
verbo «Perder, que muda a letra Figurativa d em c» (FIgueIredo, 
1799: 59). Quanto ao verbo «Ler», opostamente a Pedro da Fonseca 
que não reconhecia este verbo como irregular (cf. FonsecA, 1799: 
144), Figueiredo encara-o como irregular, defendendo, tal como reis 
Lobato, que se conjuga da mesma maneira «o seu composto Tresler; e o 
Verbo Crêr, que t½ a mesma irregularidade» (FIgueIredo, 1799: 60).

tal como todos os gramáticos do corpus, Pedro de Figueiredo 
considera também irregular o verbo «Querer», que, no entanto, é 
ignorado por João Joaquim casimiro. não obstante, contrariamente 
a reis Lobato e a Pedro José da Fonseca que não se referem ao modo 
imperativo, sendo que este último nada aduz a este respeito e reis 
Lobato defende que o verbo em causa «carece do Modo Imperativo 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 260), Pedro de Figueiredo opina, sob 
um ponto de vista diacrónico, que a primeira pessoa do presente do 
imperativo, que corresponde à forma verbal «Quer» (FIgueIredo, 
1799: 61), se encontra em autores como «Vieira» (FIgueIredo, 1799: 
61), justificando desta forma a terminação «de outro modo», a saber: 
«Quere» (FIgueIredo, 1799: 61), apresentada por outros autores, 
fazendo referência explícita ao próprio «Argote» (FIgueIredo, 
1799: 61). no que diz respeito ao verbo «Ver», expõe a respetiva 
irregularidade, dizendo que «os seus compostos Antever, Prever, 
Rever» têm a mesma irregularidade, sendo de destacar que este aspeto 
tinha sido referenciado por todos os gramáticos do corpus, salvo João 
Joaquim casimiro que não nomeia o verbo em causa. Quanto ao verbo 
«Dizer», seguindo de perto reis Lobato e Fonseca, argumenta que a 
«mesma irregularidade tem os compostos deste Verbo: Bemdizer, 
Condizer, Contradizer, Desdizer, Maldizer, Predizer»592 (FIgueIredo, 
1799: 66).
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Por outro lado, Pedro de Figueiredo refere o verbo «Fazer», 
como verbo irregular, em consonância com todos os gramáticos 
abordados, excetuando casimiro que não fala nele. neste contexto, 
na senda de Lobato e de Fonseca, alega que «os compostos deste 
Verbo» (FIgueIredo, 1799: 68), por exemplo, «Contradizer, 
Perfazer» (FIgueIredo, 1799: 66) «seguem todos a Irregularidade 
do simples» (FIgueIredo, 1799: 69), reiterando que também segue 
a conjugação de «Fazer» «o Verbo Jazer, que tẽ nos Presentes, Jaço Jaça 
&c., á excepção do Preterito Perfeito Jouve com os tempos, que delle 
se formam» (FIgueIredo, 1799: 69), nada esclarecendo, porém, a 
respeito da defetividade deste último verbo que, como vimos, tinha sido 
focada por Pedro José da Fonseca (cf. FonsecA, 1799: 153-154). Ao 
terminar os verbos irregulares da segunda conjugação, como aludimos 
anteriormente, expõe a conjugação do verbo «Trazer» (FIgueIredo, 
1799: 69), sendo que este verbo já antes tinha sido nomeado como 
irregular por todos os gramáticos do corpus, à exceção de contador 
de Argote.

no que concerne aos verbos irregulares da terceira conjugação, 
apresenta os verbos «Ir», «Subir», «Pedir», «Servir» e «Vir». Quanto 
ao primeiro, que é também referenciado por todos os gramáticos do 
corpus, à exceção de João Joaquim casimiro, Figueiredo expõe, na 
senda de Fonseca, a covariância das formas verbais «Vamos, ou Imôs» 
(FIgueIredo, 1799: 71) para a primeira pessoa do plural do presente 
do indicativo, justificando, sob um ponto de vista diacrónico, que a 
forma verbal «Imôs» foi sempre usada pelos «nossos escriptores mais 
antigos» (FIgueIredo, 1799: 71 (6)), uma vez que constantemente 
«escreviam Imos, e nunca Vamos, o que sómente diziam na voz 
do conjunctivo» (FIgueIredo, 1799: 71 (6)), sendo o caso de 
«Vieira», que sempre usou «Imos» (FIgueIredo, 1799: 72 (6)). no 
entanto, outros autores adotaram a forma «Vamos no Indicativo», 
_________________________
592 A este propósito, saliente-se que contador de Argote não refere este verbo e João Joaquim casimiro, 

apesar de o reconhecer como irregular, nada acrescenta a propósito da sua irregularidade (cf. 
cAsIMIro, 1792: 53).
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encontrando-se esta forma verbal, por exemplo, em «Fr. Luiz de sousa» 
(FIgueIredo, 1799: 71 (6)). nesta sequência, de um ponto de vista 
sincrónico, conclui que «hoje se diz indifferentemente de um, ou de 
outro modo» (FIgueIredo, 1799: 72 (6)). Além disso, argumenta 
também que «se acha usado Is na segunda Pessoa do singular no 
Presente do Indicativo em lugar de Vais» (FIgueIredo, 1799: 72 
(6)), sendo que esse «Is» é «differente do outro Is, que por syncope 
tomavam no Plural por Ides; e no Imperativo diziam pelo mesmo modo 
I no singular» (FIgueIredo, 1799: 72 (6)).

na senda de reis Lobato e Pedro José da Fonseca, Figueiredo 
expõe a irregularidade do verbo «Subir», aduzindo que a mesma 
irregularidade se encontra nos seguintes verbos: «Acudir, Bullir, 
Construir, Consumir, Cuspir, Destruir, Engulir, Fugir, Sacudir, Sumir, 
Tussir &c. os quaes mudam todos o u para o nas vozes, em que muda 
o Verbo Subir» (FIgueIredo, 1799: 74), isto é, na segunda pessoa do 
singular e nas terceiras pessoas do singular e do plural do presente do 
indicativo e na segunda pessoa do singular do presente do imperativo 
(cf. FIgueIredo, 1799: 73). Ainda a propósito da irregularidade 
destes verbos defende, sob uma perspetiva diacrónica, que os 
«Antigos, mais cuidadosos do que nós em guardarem a regularidade 
nas conjugações, escreviam a maior parte destes Verbos sem esta 
mudança, dizendo: Acude, Construe, Consume, Destrue, Fuge, Sume 
&c.» (FIgueIredo, 1799: 74 (7)), reiterando que este uso «acabou 
mais depressa nas vozes do Indicativo», mas «prevaleceu por muito 
tempo depois nos Imperativos, onde assim, o costumaram com 
frequência» (FIgueIredo, 1799: 74 (7)).

seguindo ainda de perto Lobato e Fonseca, apresenta a 
irregularidade do verbo «Pedir», que diz respeito à primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo, às terceiras pessoas do presente do 
imperativo e a todo o presente do conjuntivo (cf. FIgueIredo, 1799: 
75), ou seja, «nas vozes» em que «a Figurativa d [muda] em ç, quando 
se lhe segue o, ou a» (FIgueIredo, 1799: 76), explicando que pela 
conjugação deste verbo «se conjuga o Verbo Medir, que he irregular 
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nas mesmas vozes», o «Verbo Ouvir que muda tambem a Figurativa v 
em ç» e «os Verbos Affligir, Cingir, Dirigir, Fingir, Fugir, Mugir, Rugir, 
Tingir, com os mais acabados em gir», que «nas mesmas vozes mudam 
a Figurativa g em j» (FIgueIredo, 1799: 76) e, ainda, «os Verbos 
Sahir, e Cahir com os seus compostos Descahir, Recahir, Sobrecahir; e 
Attrahir, Contrahir, Destrahir, que conforme o uso perdem nas mesmas 
vozes o h». todavia, advoga que os compostos «do Verbo Pedir, Impedir, 
Despir fazem Impido, Impida, Despido, &c.» (FIgueIredo, 1799: 76).

Quanto ao verbo «Servir», tal como reis Lobato e Pedro da 
Fonseca, apresenta a sua irregularidade nas «vozes» em que o «e» muda 
para «i», isto é, de acordo com os gramáticos anteriormente citados, 
na primeira pessoa do presente do indicativo e em todo o presente do 
conjuntivo, nas terceiras pessoas do presente do imperativo, embora 
estas últimas não sejam contempladas por Lobato, e nas pessoas do 
plural do pretérito imperfeito do conjuntivo que também não são 
assinaladas por nenhum dos outros gramáticos, mas que Pedro de 
Figueiredo apresenta como «n.P. Sirviramos» (FIgueIredo, 1799: 
77). Assim, o autor da gramática que temos sob escopo adianta que 
se conjugam pelo verbo «Servir» os verbos «Advertir, Despir, Digerir, 
Ferir, Mentir com o seu composto Desmentir; Repetir, Seguir, e seus 
compostos Conseguir, Perseguir; Proseguir; Sentir, e os seus compostos 
Consentir, Presentir, Resentir; e Vestir com o seu composto Revestir» 
(FIgueIredo, 1799: 77), justificando que em todos eles «nas mesmas 
vozes mudam o e em i» (FIgueIredo, 1799: 77), adiantando, 
também, de um ponto de vista diacrónico, que antigamente «faziam 
Irregular ao Verbo seguir, e seus compostos em todas as mais vozes 
do Presente, e diziam sigue, consigue, &c., e no Imperativo em que 
tambem se acha sigue» (FIgueIredo, 1799: 78 (8)), referenciando 
o seu uso por autores como António Vieira e sá de Miranda. Ademais, 
expõe o verbo «Luzir com os seus compostos Desluzir, Reluzir, e os mais 
Verbos acabados em zir como Conduzir, Induzir, Introduzir, Produzir, 
Reduzir, Seduzir», os quais «tambem são Irregulares na terceira pessoa 
do singular no Presente do indicativo, pois he Luz, Desluz, Reluz e assim 
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os mais Conduz, Induz &c.» (FIgueIredo, 1799: 77), explicando, 
através de um ponto de vista diacrónico, que «esta Irregularidade era 
desconhecida dos Antigos em alguns destes Verbos, nos quaes sempre 
escreveram tanto no Presente do Indicativo, como no Imperativo Luze, 
Produze, Reluze», referindo explicitamente que este uso foi praticado 
por camões (FIgueIredo, 1799: 78 (8)).

relativamente ao último verbo apresentado como irregular da 
terceira conjugação, Pedro José de Figueiredo segue de perto reis 
Lobato e Pedro da Fonseca, limitando-se a apresentar a conjugação 
do verbo «Vir», reiterando que a mesma irregularidade se faz sentir 
nos «seus compostos Avir, Contravir, Convir, Desavir, Desconvir, 
Entrevir, ou Intervir, Reconvir, Sobrevir» (FIgueIredo, 1799: 80), 
aos quais acrescenta o verbo «Rir», dizendo que é também um verbo 
«Irregular desta conjugação» «nas vozes do Presente do Indicativo Rio, 
Ris, Ri, Rides, Rim; no Imperativo Ri, Ria, Ride, Riam; e no Presente 
do conjunctivo Ria, Rias, Ria, Riamos, Rias, Riam» (FIgueIredo, 
1799: 80).

depois, Pedro de Figueiredo expõe a conjugação do verbo «Por» 
(FIgueIredo, 1799: 80), sendo de referir que este verbo é o único 
a ser referenciado por todos os autores contemplados neste trabalho 
como verbo irregular593, embora não haja consenso entre os gramáticos 
do corpus a respeito da conjugação a que pertence. Assim, se para 
contador de Argote e para reis Lobato este verbo é apresentado como 
irregular dos verbos que no infinitivo terminam em «or» (cf. Argote, 
1725: 122 & Lobato in AssunÇÃo, 2000: 280), sem, no entanto, o 
classificarem dentro das três conjugações portuguesas, o que também 
acontece com casimiro e Pedro da Fonseca que não o reconhecem 
em nenhuma das mesmas três conjugações, para Figueiredo é um 
_________________________
593 saliente-se que todos os gramáticos do corpus apresentam também o verbo «Ser», «Ter» e 

«Haver», embora apenas reis Lobato, Pedro José da Fonseca e Pedro José de Figueiredo salientem 
explicitamente o facto de estes verbos, para além de serem auxiliares, serem também irregulares 
e, embora os restantes gramáticos não façam qualquer alusão a respeito da sua irregularidade, no 
momento em que expõem as respetivas conjugações, facilmente se depreende que, implicitamente, 
os consideram como irregulares.
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verbo «Irregular de todas as conjugações» (FIgueIredo, 1799: 80), 
explicando que tem esta designação «porque não pertence a nenhuma 
das tres regulares» (FIgueIredo, 1799: 80 (9)), reiterando, sob 
um ponto de vista diacrónico, que os «Antigos o faziam Irregular da 
segunda conjugação, e diziam Poer, e assim em algumas vozes Poemos, 
Poeis, Poendo, e da mesma sorte os seus compostos; como ainda he 
facil conhecer em muitos dos seus tempos» (FIgueIredo, 1799: 80 
(9)). Além disso, tal como os seus contemporâneos, defende que se 
conjugam da mesma forma «todos os compostos do verbo Pôr», por 
exemplo, «Antepor, Compor, Contrapor, Descompor, Depor, Dispor, 
Expor, Impor, ou Entrepor, Oppor, Pospor, Prepor, Presuppor, Propor, 
Repor, Sobrepor Sotopor, Suppor, Transpor» (FIgueIredo, 1799: 82).

Ao terminar o assunto da irregularidade dos verbos, na senda de 
reis Lobato, Pedro José de Figueiredo trata dos verbos «deFectIVos, 
e IMPessoAIs» (FIgueIredo, 1799: 82), os quais são novamente 
definidos sob uma perspetiva que designamos de morfológica, 
apoiando-se, desta vez, também, na autoridade do uso. Assim, por 
verbos «defectivos» entende que «são aqueles, a que o uso costuma 
negar algumas vozes em seus differentes tempos», por exemplo, «Feder» 
que «carece de todas as vozes, em que depois da letra Figurativa d se 
deveria seguir o, ou a», «Precaver, e os da terceira conjugação Brandir, 
Campellir, Demollir, Discernir, Expellir, Munir, Submergir, e outros 
muitos, que o mesmo uso ensinará» (FIgueIredo, 1799: 82). Além 
disso, aduz que nesta «classe dos Verbos defectivos podem incluir-se 
os Impessoais» que têm esta designação por não possuírem «primeira, 
nem segunda pessoa, e se conjuga[rem] pelas terceiras do numero 
singular» (FIgueIredo, 1799: 82-83), por exemplo, «Aprazer, 
Comprazer, Desaprazer, Acontecer, Chover, Cumprir, Importar, Pezar na 
significação de Ter arrependimento &c.» (FIgueIredo, 1799: 83), dos 
quais apresenta a conjugação do verbo «Aprazer» no modo indicativo 
«no Presente: Apraz; no Imperfeito Aprazia; no Preterito Perfeito 
Aprouve; no Mais que Perfeito Aprouvera; no Futuro Aprazerá», no 
modo «conjunctivo no Presente Apraza; no Preterito Imperfeito 
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Aprazeria; no Perfeito Aprouvéra; no Mais que Perfeito Aprouvesse; 
no Futuro Aprouver, no infinito no Presente, e Imperfeito Aprazer; no 
gerundio Aprazendo; no supino Aprazido» (FIgueIredo, 1799: 83), 
arrolando, ainda, que este verbo «por Apherese se costuma escrever 
em algumas vozes sem a» (FIgueIredo, 1799: 83 (10)), pelo que 
regista as respetivas covariâncias: «Prouve, Prouvesse, Prouvéra» 
(FIgueIredo, 1799: 83 (10)). Por outro lado, para justificar a 
irregularidade do verbo em questão, sob um ponto de vista diacrónico, 
explica que este verbo «não está» já no seu tempo «em uso em todos 
os tempos». contudo, reitera que os tempos verbais que apresentou 
«todos são auctorizados com exemplos dos Mestres», os quais «por 
brevidade omitt[e]» (FIgueIredo, 1799: 83 (10)). Apesar disso, 
advoga que muitos autores também fazem este verbo «Pessoal», já 
que apontam «vozes de primeira, e segunda pessoa» (FIgueIredo, 
1799: 83 (10)), referindo, explicitamente, autores como sá de Miranda.

Ao finalizar o assunto do verbo, Pedro de Figueiredo, na senda de 
contador de Argote, reis Lobato e João casimiro, dedica algum espaço 
ao tratamento das regras de formação do «Preterito» e do «supino» 
(FIgueIredo, 1799: 87), estabelecendo, pontualmente, algumas 
considerações que dizem respeito à evolução da língua, atribuindo, 
não raro, a utilização de uma dada forma verbal a um autor clássico. 
Assim, aduz que os «Verbos da Primeira conjugação tem o Preterito 
em ei, e o supino em ado», por exemplo, «Amar, Amei, Amado» 
(FIgueIredo, 1799: 87), apresentando, no entanto, uma lista de 
verbos que não seguem as regras, como, por exemplo, o verbo «Estar» 
«que faz Estive» no «Preterito», ou verbos que «tem por contracção o 
supino de dous modos, ou tem Participio Passivo differente do supino», 
a saber: «Acceitar, Acceitei, Acceitado, Acceito» (FIgueIredo, 1799: 
87), ou «Quietar, Quietei, Quietado, Quieto» (FIgueIredo, 1799: 
88), aduzindo que este último verbo, que «outros escrevem pela Figura 
Prohese, Aquietar [,] tẽ duas significações: humas vezes toma se por 
Sacetar o anima [sic], e então me parece, que lhe he proprio o Participio 
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contracto Quieto». Porém, reitera que «outras vezes significa Parar, não 
proseguir, ou não passar avante, e nesta significação lhe corresponde 
Quedo, ainda hoje usado, que vale o mesmo que «parado, ou detido», 
«o qual parece nos ficara do Verbo Quedar antiquado: esto se póde 
notar no uso que delles faziam os nossos classicos, aindaque algumas 
vezes os trocavam» (FIgueIredo, 1799: 88 (5)).

Quanto aos verbos da segunda conjugação, diz que «fazem o 
Preterito em i, e supino em ido», por exemplo, «Receber, Recebi, 
Recebido» (FIgueIredo, 1799: 88), apresentando como exceções 
alguns verbos que «Mudam no Preterito», como «Aprazer, Aprouve, 
Aprazido» (FIgueIredo, 1799: 89) cujo «supino em tempo de João 
de Barr. sómente tinha uso na linguagem vulgar, e entre os rusticos, (…) 
comtudo veio depois a ser recebido no bom estylo» (FIgueIredo, 
1799: 89 (6)). também muda no pretérito o verbo «Ter, Tive, Tido» 
(FIgueIredo, 1804: 89), reiterando que alguns dos seus compostos 
como «Conter e «Reter» «fórmam, além do Participio semelhante ao 
supino como o seu simples, outro segundo Participio pela Figura 
dietese, que v½ a ser Contendo-a» (FIgueIredo, 1799: 89 (8)) e 
«Retendo-a». nos verbos que mudam no supino apresenta os casos de 
«Ver, Vi, Visto, e seus compostos» (FIgueIredo, 1799: 89). nos que 
mudam «no Preterito, e supino» expõe o caso de «Dizer, Disse, Dito, 
com os seus compostos» e de «Fazer, Fiz, Feito» e os seus compostos». 
Para terminar, têm «por contracção dous supinos, ou supino differente 
do Participio Passivo» verbos como «Absolver, Absolvi, Absolvido, 
Absolto» (FIgueIredo, 1799: 89), reiterando que «Vieira deu 
tambem a este Verbo o Participio Absoluto, a» (FIgueIredo, 1799: 
89 (9)).

no que concerne aos verbos da terceira conjugação, advoga que 
«fazem o Preterito em i, e o supino em ido», por exemplo, «Admittir, 
Admitti, Admittido», expondo como exceções o verbo «Ir, que faz Fui» 
no «Preterito» (FIgueIredo, 1799: 90); o Verbo «Vir» que faz «Vim, 
Vindo» no «Preterito, e supino», respetivamente. o mesmo sucede com 
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os «seus compostos», e os verbos que «Admittem supino dobrado por 
contracção, ou diverso do Participio Passivo» (FIgueIredo, 1804: 
90), por exemplo, «Abrir, Abri, Abrido, Aberto» (FIgueIredo, 1799: 
91).

Por fim, apresenta o caso do verbo «Pôr com todos os seus 
compostos», os quais fazem «o Preterito Perfeito em uz, e o supino 
em osto», assim como «Pôr, Puz, Posto; Antepôr, Antepuz, Anteposto» 
(FIgueIredo, 1799: 91).

Além disso, adverte que «nos Verbos, em que ha dous supinos, o 
segundo, ou o contracto he de ordinário, donde se forma o Participio 
Passivo; e em alguns delles, como o contracto não t½ uso na Activa, 
he propriamente o Participio, que então he diverso do supino», 
reiterando que «isto se póde observar com muita facilidade em cada 
um dos mesmos Verbos, notando com qual dos Auxiliares se póde 
juntar» (FIgueIredo, 1799: 92). no entanto, chama a atenção para 
o facto de não se poder «estabelecer sobre isto regra fixa, porque a 
cada passo se encontrara o Participio feito indifferentemente tanto 
de um como de outro supino ou no mesmo Verbo, que t½ Participio 
contracto formado do supino regular», apresentando, por exemplo, 
os verbos «Gastar, Pagar Affligir» e «Acceitar, Manifestar, Suspeitar» 
(FIgueIredo, 1799: 92 (16)). 

no segundo e último capítulo dedicado ao verbo, na senda de 
todos os gramáticos do corpus à exceção de Pedro da Fonseca, Pedro 
José de Figueiredo trata «dos Preteritos, e supinos dos Verbos; e dos 
Participios» (FIgueIredo, 1799: 84), defendendo que são três os 
«tempos que se devem considerar principalmente em qualquer Verbo, 
além do Participio do Preterito Passivo» com o qual se forma «toda 
a voz Passiva» (FIgueIredo, 1799: 84), o «Presente do Infinito», o 
«Preterito Perfeito do Indicativo» e o «Supino». os dois primeiros são 
as «duas raizes, donde se deduzem as vozes simples nas conjugações 
regulares» (FIgueIredo, 1799: 84), sendo que do «Presente do 
Infinito» «nascem os Presentes, e Imperfeitos dos outros Modos, os 
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Futuros, com o Imperativo, e gerundio»594 e do «Preterito Perfeito do 
Indicativo» «formam se o Perfeito do conjunctivo, os Preteritos mais 
que Perfeitos, o supino, e o Participio do Preterito na voz Passiva»595 
(FIgueIredo, 1799: 84). ora, este aspeto constitui uma novidade 
no corpus em análise, já que os outros gramáticos faziam depender a 
formação dos tempos verbais de uma única «raiz» que correspondia ao 
«infinitivo» no caso de contador de Argote e Pedro da Fonseca596, ou 
de duas «raízes» que as identificavam com o «presente do indicativo» 
e com o «presente impessoal do infinito», no caso de reis Lobato e 
João casimiro. 

2.6. Anónimo (1804)

na senda de reis Lobato, o gramático anónimo de 1804 define 
verbo, através do recurso a um ponto de vista semântico, como «huma 
palavra, que affirma[597] acção activa, ou passivamente», pelo que «o 
Verbo, ou he Activo, ou he passivo» (AnÓnIMo, 1804: 30). Ainda 
sob o mesmo prisma semântico, o autor anónimo reitera que o verbo 
ativo «he huma palavra, que affirma huma acçaõ activamente», ou seja, 
sintaticamente, «considerada sómente como feita por hum sujeito»598 
_________________________
594 o autor apresenta as respetivas terminações das três conjugações regulares portuguesas:
  Pres. Imp. Fut. Imp. Pres. Imp. Fut. gerund.
 1ª conj. Am-ar -o -ava -arei -a -e -aria -ar -ando
 2ª conj. Receb-er -o -ia -erei -e -a -eria -er -endo
 3ª conj. Admitt-ir  -o -ia -irei -e -a -iria -ir -indo
 (cf. FIgueIredo, 1799: 84).
595 optando pelo procedimento anterior, expõe as respetivas terminações dos verbos regulares 

portugueses:
  M.q.Perf. Perf.conj. Mq.Perf. supin. Partic.
 1ª conj. Am-ei -ára -ara -asse -ado  -ado -ada
 2ª conj. Receb-i -era -era -esse -ido  -ido -ida
 3ª conj. Admitt-i  -ira -ira -isse -ido  -ido -ida
 (cf. FIgueIredo, 1799: 84).
596 estes autores não usam a terminologia «raiz», falando apenas em «letras radicaes» «que precedem 

ás (…) terminações dos infinitos» (FonsecA, 1799: 130).
597 neste aspeto, o gramático parece ter em atenção a «afirmação» como principal característica do 

verbo, tal como os gramáticos franceses de Port-royal.
598 o gramático apresenta o caso do verbo «Cortar que só affirma acção feita por hum sujeito» 

(AnÓnIMo, 1804: 30).
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(AnÓnIMo, 1804: 30), e o verbo passivo «he aquella palavra, que 
affirma huma acçaõ passivamente» (AnÓnIMo, 1804: 30), ou seja, 
«considerada como feita por hum sujeito, e empregada n’outro que a 
soffre»599 (AnÓnIMo, 1804: 30-31). Além disso, tendo em conta o 
comparativismo linguístico, sob um prisma que designamos de formal, 
na senda de João de Barros, Amaro de roboredo, reis Lobato e Pedro 
de Figueiredo, reconhece que na «Lingua Portugueza naõ ha Verbo 
de terminaçaõ passiva, como na Lingua Latina» (AnÓnIMo, 1804: 
31), pelo que «esta falta se suppre por hum circunloquio», formado 
«das vozes do Verbo passivo Ser juntas ao participio do Verbo»600 
(AnÓnIMo, 1804: 31).

em seguida, divide o verbo ativo em «Méro ou Transitivo» e 
«Neutro, ou Intransitivo». ora, esta subdivisão não tinha sido ainda 
estabelecida no corpus em análise, já que os gramáticos predecessores 
tinham ramificado o verbo em ativo, passivo e neutro, no caso de 
contador de Argote e Pedro José da Fonseca, ou em ativo e passivo, 
no caso de João Joaquim casimiro, António José dos reis Lobato e 
Figueiredo, embora este último autor já contemplasse o «transitivo» e 
o «neutro ou intransitivo» dentro da subclasse do verbo «activo», em 
conjunto com o «reflexivo» e o «reciproco». não obstante, Argote e 
Fonseca não faziam depender o verbo neutro do verbo ativo. Assim, 
na esteira de Figueiredo, sob um ponto de vista semântico-sintático 
funcional, aduz que o verbo ativo «Méro ou Transitivo he aquelle, que 
affirma huma acçaõ que se emprega n’outro sujeito diverso do que a 
faz», como «Lavrar, trazer» (AnÓnIMo, 1804: 31) e o verbo ativo 
«Neutro ou Intransitivo he aquelle, que affirma huma acçaõ, que naõ se 
emprega n’outro sujeito diverso do que a faz», por exemplo, «Morrer, 
Fallar» (AnÓnIMo, 1804: 31).

_________________________
599 eis o exemplo exposto pelo gramático «Ser cortado, que affirma huma acçaõ feita por hum sujeito, 

e empregada n’outro, que a soffre» (AnÓnIMo, 1804: 31).
600 Por exemplo, «para significar a acçaõ passiva do Verbo amar dizemos Ser amado» (AnÓnIMo, 

1804: 31).
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curiosamente, já em 1540, João de Barros, a propósito dos 
verbos «pessoáes», chamava a atenção para o facto de estes verbos 
poderem sintaticamente «pássa[r] a sua auçám em outra cousa ou 
nam», sendo que os que «passam, chamam-lhe os Latinos transitivos, 
que quér dizer pa[ ]adores» (BArros, 1971: 352), e os verbos «cuja 
auçám nam pássa em outra cousa, sam ôs que pròpriamente se pódem 
chamár neutros» (BArros, 1971: 353). Por seu turno, Amaro de 
roboredo, embora rejeitasse a existência de verbos intransitivos, 
corroborava de certa forma esta divisão ao defender que nos «verbos 
Activos» existiam os «Activos incertos, ou vàrios» que sintaticamente 
«traspass[avam] sua actividade em varios Accusativos, dos quaes, se se 
não declara[sse] algum, logo a significação destes» verbos «suspend[ia] 
o entendimento» (roBoredo, 1619: 69) e os «Activos certos», «que 
muitos chamão neutros», que «infund[ia]m sua actividade em hum so 
Accusativo tam certo, que dentro de si o inclu[ia]m», reiterando que se 
este «Accusativo se não declar[asse], não suspend[ia]» (roBoredo, 
1619: 69) o entendimento. neste contexto, o autor anónimo parece ter 
em conta a longa tradição gramatical portuguesa, aproximando o seu 
raciocínio ao de Barros e roboredo no que concerne à subdivisão do 
verbo ativo.

Além disso, tal como todos os gramáticos setecentistas do corpus, 
o autor anónimo determina a divisão do verbo em regular e irregular, 
recorrendo ao critério morfológico para a sua caracterização, ou seja, o 
verbo «Regular he o que tem todas as propriedades de Verbo, e segue as 
regras das conjugações regulares» (AnÓnIMo, 1804: 31-32). o verbo 
«Irregular he aquelle que nem tem todas as propriedades de Verbo, nem 
segue as regras das conjugações regulares» (AnÓnIMo, 1804: 32). 
Ademais, sob o mesmo critério formal, adianta que se dá «Conjugaçaõ 
Regular, quando o Verbo conservando sempre as letras iniciaes, só 
varía na terminaçaõ de seu Modo Infinitivo»601 (AnÓnIMo, 1804: 
_________________________
601 como se depreende, o gramático anónimo defende que o infinitivo (presente) é composto pelas 

«letras iniciaes» e pela terminação, afastando-se, consequentemente, da nomenclatura proposta 
por contador de Argote que apresentava como partes constituintes desse infinitivo a «letra
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32) e «dá-se Conjugaçaõ Irregular» sempre que haja variação «nas 
letras iniciais, e na terminação» (AnÓnIMo, 1804: 32) desse mesmo 
modo verbal. neste contexto, passa de imediato à caracterização 
das «letras iniciaes», elegendo de novo o critério morfológico, como 
critério basilar para a sua definição, apreendendo que essas «letras» 
correspondem às «que precedem á vogal da syllaba, em que termina 
o Verbo» (AnÓnIMo, 1804: 32), por exemplo, «em and-ar; as letras 
and saõ iniciaes, porque precedem á vogal a da ultima syllaba, em que 
termina andar» (AnÓnIMo, 1804: 32). nesta sequência, usando, 
ainda, o critério formal, aduz, tal como contador de Argote e Pedro 
José da Fonseca, que a conjugação verbal diz respeito às «differentes 
inflexões, ou terminações» (AnÓnIMo, 1804: 32) adquiridas pelo 
verbo.

Quanto às propriedades do verbo, o autor anónimo, tal como 
contador de Argote, casimiro e Fonseca, defende que são quatro, ou 
seja, o verbo tem «Modos, tempos, numeros, e Pessoas» (AnÓnIMo, 
1804: 32), apontando, esporadicamente, algumas considerações sobre 
cada uma delas. Assim, tal como os seus antecessores considera 
quatro modos verbais «Indicativo, Imperativo, Conjunctivo, Infinitivo» 
(AnÓnIMo, 1804: 32), embora não teça qualquer comentário em 
relação à caracterização de cada um deles. considera também três 
tempos verbais «Presente, Preterito, Futuro» (AnÓnIMo, 1804: 33), 
no entanto, é o primeiro autor deste corpus a usar a nomenclatura 
«Proximo» e «Remoto», na subdivisão que estabelece no «Preterito» 
em «Imperfeito, Perfeito Proximo, Perfeito Remoto», e no «Futuro» em 
«Proximo» e «Remoto», que constituem, na opinião de calero Vaquera, 

_________________________
 terminativa», a «figurativa» e as «letras iniciaes» (cf. Argote, 1725: 133). Afasta-se também 

de Pedro José da Fonseca que defendia que os verbos regulares eram constituídos, no infinito, 
por «letras radicaes» e «certas terminações» (cf. FonsecA, 1799: 129), parecendo aproximar-se 
mais da terminologia adiantada por reis Lobato que, embora se limitasse a falar deste aspeto no 
contexto dos verbos irregulares, adiantava que a irregularidade dos verbos se podia dever ao facto 
de os verbos não conservarem «em todas as vozes fixas as letras, que tem antes das duas ultimas, 
que fórmão a terminação do presente impessoal do infinito» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 247 
n a).
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«antiguas nociones latinas» (VAQuerA, 1986: 121) que «ordenaban 
los tiempos verbales homogéneamente en una línea continua de 
tiempo, a distancias progresivas contando siempre desde el instante 
de la palabra» (Alonso, apud VAQuerA, 1986: 121). neste contexto, 
o gramático anónimo chama a atenção para o facto de a inexistência, 
na «Lingua Portugueza», do «Futuro Remoto» se colmatar com um 
«circunloquio» (AnÓnIMo, 1804: 33).

em relação aos números dos verbos afirma que «saõ dous, (…) 
Singular e Plural», e as «Pessoas» do verbo, ou seja, as «terminações 
correspondentes ás pessoas», defende que são «tres no singular, tres 
no Plural», reiterando, tal como reis Lobato, que estas pessoas são 
«indicadas no singular pelos pronomes Eu, tu, Elle, Ella, e no Plural, 
Nós, Vós, Elles, Ellas» (AnÓnIMo, 1804: 33), esclarecendo, ainda, que 
a primeira pessoa «he quem falla», a segunda é «com quem se falla» e 
a terceira é «de quem se falla» (AnÓnIMo, 1804: 33), sendo de notar 
que este aspeto já tinha sido focado pelos outros autores estudados, 
excetuando João Joaquim casimiro e Pedro de Figueiredo.

Após esta breve exposição das propriedades do verbo, o gramático 
admite que omitiu «tudo o mais» que diz respeito ao verbo, pois 
considera que os aspetos anteriormente focados são os mais necessários 
para o conhecimento desta classe de palavras (cf. AnÓnIMo, 
1804: 34), passando, imediatamente, à exposição das conjugações 
verbais, começando por enunciar a sua conceção de verbos «que os 
grammaticos chamaõ Auxiliares» aduzindo, sob o mesmo ponto de 
vista formal utilizado pelos outros gramáticos do corpus, que são 
«aquelles Verbos de cujos tempos se formaõ os circunloquios, ou 
tempos compostos nos outros» (AnÓnIMo, 1804: 33).

deste modo, apresenta a conjugação dos verbos auxiliares nos 
tempos simples, expondo em primeiro lugar o verbo «ser», sendo de 
notar que é neste contexto que o gramático declara as considerações 
que dizem respeito ao tempo verbal, embora se reporte apenas ao 
«Preterito Imperfeito», ao «Preterito Perfeito Remoto» e ao «Futuro 
Proximo», do modo indicativo. Assim sendo, através do recurso a um 
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único critério linguístico que serve de base à caracterização de cada 
um desses tempos – o semântico ou lógico objetivo, o autor aduz que o 
primeiro é designado pelos «grammaticos» de «Preterito Imperfeito», 
«por significar huma acçaõ que no tempo passado era presente» 
(AnÓnIMo, 1804: 34 (a)), por exemplo, «era» (AnÓnIMo, 1804: 
34). o segundo, a que os «grammaticos» chamam «Preterito Perfeito 
Remoto» é o que «mostra huma acçaõ, que no tempo passado já era 
passada» (AnÓnIMo, 1804: 35 (b)), como «Fora» (AnÓnIMo, 1804: 
35) e o terceiro que é denominado pelos «grammaticos» de «Futuro 
Proximo» «indica huma acçaõ que no tempo futuro será presente» 
(AnÓnIMo, 1804: 35 (c)), sendo o caso de «serei» (AnÓnIMo, 
1804: 35).

Ainda no contexto da conjugação deste verbo auxiliar, admite a 
covariância, no modo conjuntivo, das «vozes do Preterito Perfeito», 
por exemplo, «Fosse» e do pretérito perfeito «remoto» (AnÓnIMo, 
1804: 36 (a)), por exemplo, «Fora» (AnÓnIMo, 1804: 36), como 
servindo também para o «Preterito Imperfeito» cuja forma verbal 
corresponde a «seria», defendendo que esta regra serve para «todos 
os verbos» (AnÓnIMo, 1804: 36 (a)). este aspeto, de resto, já tinha 
sido contemplado pelos seus predecessores, excetuando Pedro de 
Figueiredo, embora se deva a reis Lobato e a Pedro José da Fonseca a 
sua mais completa sistematização.

Por seu turno, apresenta, também, a conjugação do verbo 
«Haver», mas não faz qualquer referência adicional sobre o mesmo 
(AnÓnIMo, 1804: 37), o que não acontece em relação ao verbo «ter» 
(AnÓnIMo, 1804: 40), advogando que este verbo «quando he auxiliar, 
naõ tem circunloquios da passiva», e «como elle se conjugaõ todos 
os seus compostos» (AnÓnIMo, 1804: 40-41 (a)). Por fim, expõe 
a conjugação do verbo «estar» (AnÓnIMo, 1804: 44), aduzindo, 
sob um ponto de vista morfológico, ao qual parece estar anexa uma 
perspetiva de cariz semântica, que este «Verbo he tambem auxiliar, 
e se junta ao gerundio, e supino de qualquer verbo» para «indicar 
huma acçaõ continuada por algum espaço de tempo», por exemplo, 
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«estou jantando» (AnÓnIMo, 1804: 44 (a)). A este respeito, cumpre 
assinalar, entretanto, que este gramático é o primeiro autor deste corpus 
representativo a consagrar explicitamente o verbo «estar» como verbo 
auxiliar, já que todos os restantes autores apontam apenas os verbos 
«ser», «ter» e «haver» como os verbos que desempenham essa função 
e embora reis Lobato tenha admitido que o «verbo Estar em todos os 
seus modos, e tempos se póde ajustar o participio do presente acabado 
em ndo de qualquer verbo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 248 n a) 
não o considerou como verbo auxiliar.

num momento posterior, o gramático de 1804 debruça-se sobre as 
conjugações regulares da voz ativa, nos tempos simples, consignando as 
mesmas três conjugações que tinham sido apresentadas pelos restantes 
gramáticos em estudo.

Assim, diz que a «primeira conjugaçaõ he dos Verbos, que 
acabaõ no Presente do Modo Infinitivo em ar» (AnÓnIMo, 1804: 
49), apresentando a conjugação do verbo «Amar», como conjugação 
paradigmática dos verbos em questão. A segunda conjugação diz 
respeito aos verbos «que acabaõ no Presente do Modo Infinitivo em 
er» (AnÓnIMo, 1804: 51), selecionando o verbo «Recolh-er» como 
modelo para esta conjugação, e a terceira consagra os verbos que 
«acabaõ no Presente do Modo Infinitivo em ir», de que é exemplo o 
verbo «Permitt-ir» (AnÓnIMo, 1804: 54). Muito curiosamente, ao 
terminar as considerações sobre as conjugações regulares este gramático 
anónimo faz a seguinte advertência «Para que de hum lançar d’olhos 
se possa ver a differença das terminações destas tres conjugações, e 
em que ellas convêm, trasladaremos aqui a taboa, de que já usou o 
grammatico Maldonado» (AnÓnIMo, 1804: 58), fazendo, deste 
modo, uma referência explícita à gramática de contador de Argote, 
cuja primeira edição data de 1721, sem o nome do autor, mas com o 
pseudónimo de caetano Maldonado da gama, sendo de destacar ainda 
que o próprio gramático anónimo se refere explicitamente à segunda 
edição desta mesma obra que saiu dos prelos em 1725, sem contudo 
referir o verdadeiro nome do autor.
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deste modo, em consonância com contador de Argote e Pedro de 
Figueiredo, apresenta a seguinte tábua das conjugações regulares com 
as devidas explicitações sobre a maneira de se conjugar qualquer verbo 
regular nos tempos simples, esclarecendo que «depois de conhecer o 
Infinito do Verbo, que queremos conjugar, por elle veremos a qual» 
(AnÓnIMo, 1804: 62) das conjugações pertence, bastando «mudar 
as terminações ar, er, ir, nas terminações que na mesma taboa vaõ 
apontadas em cada hum dos tempos, conservando sem alteraçaõ 
alguma as demais letras antecedentes, que saõ as iniciaes» (AnÓnIMo, 
1804: 62):

Modo Indicativo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-o
-as
-a

-o
-es
-e

-o
-es
-e

Singular

-amos
-ai
-aõ

-emos
-eis
-em

-imos
-is

-em
Plural

Presente

-ava
-avas
-áva

-ia
-ias
-ia

Singular

-avamos
-aveis
-avaõ

-iamos
-ieis
-iaõ

Plural

Pretérito imperfeito

-ei
-aste
-ou

-i
-este
-eo

-
-iste
-io

Singular

-ámos
-astes
-áraõ

-êmos
-estes
-êraõ

-imos
-istes
-îraõ

Plural

Pretérito perfeito
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_________________________
602 A propósito dos tempos verbais do imperativo, cumpre salientar que o gramático anónimo de 

1804 considera apenas o futuro, na senda de Lobato e casimiro. Por seu turno, Argote consigna 
o presente e o futuro, enquanto Fonseca adianta um único tempo misto: presente e futuro, sendo 
que Figueiredo expõe apenas o presente. A mesma discrepância verifica-se também ao nível 
do número de pessoas adiantadas por cada um dos autores. Assim, Lobato apresenta apenas 
uma pessoa do singular, opostamente a todos os gramáticos que apresentam duas pessoas para 
este número. no plural, verifica-se que Argote e Fonseca apresentam três, enquanto casimiro, 
Figueiredo e o gramático anónimo expõem apenas duas e reis Lobato adianta somente a segunda 
pessoa do plural.

Modo Indicativo (continuação):
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ára
-áras
-ára

-êra
-êras
-êra

-ira
-iras
ira

Singular

-áramos
-áreis
-áraõ

-êramos
-êreis
-êraõ

-îramos
-îreis
-îraõ

Plural

Pretérito perfeito remoto

-arei
-arás
-ará

-erei
-erás
-erá

-irei
-irás
irá

Singular

-aremos
-aréis
-aráõ

-eremos
-erêis
-eráõ

-îremos
-îréis
-îráõ

Plural

Futuro próximo

Modo Imperativo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-a
-e

-e
-a

-e
-aSingular

Futuro662

-ai
-em

-ei
-aõ

-î
-aõPlural
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Modo conjuntivo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-e
-es
-e

-a
-as
-a

Singular

-emos
-eis
-em

-amos
-ais
-aõ

Plural

Presente

-aria
-arias
-aria

-eria
-erias
-eria

-iria
-irias
-iria

Singular

-ariamos
-arieis
-ariaõ

-eriamos
-erieis
-eriaõ

-iriamos
-îrieis
-îriaõ

Plural

Pretérito imperfeito

-asse
-asses
-asse

-esse
-esses
-esse

-isse
-isses
-isse

Singular

-assemos
-asseis
-assem

-essemos
-esseis
-essem

-issemos
-îsseis
-îssem

Plural

Pretérito perfeito

-ára
-áras
-ára

-êra
-êras
-êra

-îra
-îras
-îra

Singular

-áramos
-áreis
-áraõ

-êramos
-êreis
-êraõ

-îramos
-îreis
-îraõ

Plural

Pretérito perfeito remoto

-ari
-ares
-ar

-er
-eres
-er

-ir
-ires
-ir

Singular

-armos
-ardes
-arem

-ermos
-erdes
-erem

-irmos
-irdes
-îrem

Plural

Futuro próximo
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tal como os tempos simples, o autor anónimo não define os tempos 
compostos ou «Circunloquios», mas apresenta a sua formação quer em 
relação aos «Verbos Activos» quer aos «Verbos Passivos», aduzindo 
que os primeiros «se formão de todas as Vozes dos Verbos Ter, Haver» 
(AnÓnIMo, 1804: 63), aos quais se anexa «o supino do Verbo, (ou 
o infinitivo em certos tempos)» (AnÓnIMo, 1804: 63) do verbo 
a conjugar, e os segundos formam-se das «Vozes» dos verbos «ter, 
Haver» e «ser», aos quais «se ajunta o Participio Passivo» (AnÓnIMo, 
1804: 63) do verbo a conjugar. neste último caso, defende que para 
se colmatar a falta de «verbos Passivos com terminação própria» em 
português, usam-se «todos os tempos simples, e compostos do Verbo 
ser, ajuntando-lhe o participio passivo do Verbo» (AnÓnIMo, 1804: 
68).

ora, a este respeito cumpre salientar, entretanto, que o gramático 
anónimo não estabelece qualquer comentário a respeito da distinção 
entre o que considera ser o «supino» do verbo e o que interpreta como 
«particípio passivo, ou passado», já que a forma verbal do supino é 
idêntica à forma verbal do particípio passivo ou passado, terminada 
em «o». este aspeto tinha sido também contemplado por Pedro 
de Figueiredo, embora de uma forma pouco explícita. no entanto, 
posteriormente, a mesma sistematização foi apresentada de uma 
forma mais precisa por gramáticos como Francisco soares Ferreira 
que assevera o seguinte: «Parece que he o supino, e não o Participio 

Modo Infinitivo:
1.º conj. -ar 2.º conj. -er 3.º conj. -ir

-ar -er -irPresente e pretérito imperfeito

-ando -endo -indoGerúndio

-ado -idoSupino

-ado / -ada -ido / -idaParticípio passivo
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Passivo, que junto aos Auxiliares Ter e Haver serve para formar os 
tempos compostos dos outros verbos», reiterando que a «razão he que 
o supino não tem terminação feminina, nem he susceptivel de número 
plural, e nisto se distingue do Participio» (FerreIrA, 1819: 29 na). 
Assim sendo, esclarece que, embora o particípio seja semelhante ao 
supino «na terminação masculina do número singular» (FerreIrA, 
1819: 29 na), só se trata de particípio «quando se adjectiva» a forma 
verbal, pelo que é «susceptivel de ambos os géneros e terminações, com 
os quaes nunca auxilia os tempos complexos dos verbos Ter e Haver» 
(FerreIrA, 1819: 29 na). deste modo, conclui que «somente usamos 
do Participio quando queremos, não significar o complemento da 
acção, mas qualificar a cousa que temos ou possuimos», acrescentando 
que «Pela mesma razão se emprega o participio passivo com os verbos 
Ser e Estar» (FerreIrA, 1819: 29 na).

Por outro lado, o gramático anónimo de 1804 também não 
especifica quais são os tempos verbais do verbo auxiliar que devem 
ser utilizados na formação dos tempos compostos dos verbos ativos, 
como o haviam feito contador de Argote e reis Lobato, adotando 
o mesmo procedimento já antes levado a cabo por João Joaquim 
casimiro e por Pedro de Figueiredo que também não adiantaram 
qualquer consideração a este respeito.

neste contexto, o autor anónimo expõe a conjugação dos tempos 
compostos de todos os verbos auxiliares603, registando os seguintes 
tempos: no modo indicativo o «Preterito Perfeito»604 (AnÓnIMo, 
1804: 63), o «preterito Perfeito Remoto»605, o «Futuro Proximo»606 e o 
«Futuro Remoto»607 (AnÓnIMo, 1804: 64), aduzindo que «nenhum 
Verbo tem este [último] tempo simples nem no Indicativo, nem no 
conjunctivo» (AnÓnIMo, 1804: 64 (1)), no modo conjuntivo o 
_________________________
603 A este respeito, admite que os verbos auxiliares «saõ auxiliares de si mesmos» (AnÓnIMo, 1804: 

63).
604 eis os exemplos «tenho sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 63).
605 demonstra da seguinte forma: «tinha sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 64).
606 são os casos de: «Hei de ser[,] de ter[,] de haver[,] de estar» (AnÓnIMo, 1804: 64).
607 Por exemplo «terei sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 64).
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«Preterito Imperfeito»608, o «Preterito Perfeito»609, o «Primeiro Preterito 
Perfeito Remoto»610 (AnÓnIMo, 1804: 65), o «Segundo Preterito 
Perfeito Remoto»611 e o «Futuro Remoto»612 (AnÓnIMo, 1804: 66) e 
no modo infinitivo o «Preterito Perfeito, e Preterito Perfeito Remoto»613 
(AnÓnIMo, 1804: 66), o «Futuro»614, admitindo que o verbo 
«Haver naõ tem este circunloquio» (AnÓnIMo, 1804: 67 (1)), o «I. 
Gerundio»615, e o «2.Gerundio»616, reiterando que o verbo «Haver naõ 
tem este circunloquio» (AnÓnIMo, 1804: 67 (1)). Assim, aduz que 
a formação de «todos os circunloquios [ou tempos compostos] dos 
Verbos regulares, e Irregulares» (AnÓnIMo, 1804: 67) seguem esta 
regra já exposta para os verbos auxiliares, excetuando os «Irregulares 
defectivos» (AnÓnIMo, 1804: 67) que, numa perspetiva tão só 
morfológica, são os verbos «Irregulares que naõ tem todos os Modos, 
e tempos» (AnÓnIMo, 1804: 67).

Quanto aos «Circunloquios com que se suppre a falta dos Verbos 
Passivos» (AnÓnIMo, 1804: 67), o gramático expõe a conjugação 
passiva do verbo «amar», reiterando que da mesma forma «se 
supprirá a voz passiva a respeito de todos os [verbos] das outras 
conjugações» (AnÓnIMo, 1804: 68). neste contexto, o autor admite 
que as formas do «Primeiro Preterito Perfeito» do modo conjuntivo, 
por exemplo, «Fosse amado, amada» (AnÓnIMo, 1804: 71) servem 
também para o pretérito imperfeito» do mesmo modo verbal, a que 
corresponde a forma verbal «seria amado, amada» (AnÓnIMo, 
_________________________
608 Assim como «teria sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 65).
609 expõe os casos de: «tenha sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 65).
610 Por exemplo, «tivesse sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 65).
611 como nas seguintes formas verbais: «tivera sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 

66).
612 Por exemplo, «tiver sido[,] tido[,] havido[,] estado» (AnÓnIMo, 1804: 66).
613 o gramático apresenta as seguintes formas verbais: «ter – sido – tido – havido – estado» 

(AnÓnIMo, 1804: 66).
614 eis as formas verbais expostas pelo autor: «Haver – de ser – de ter – de estar» (AnÓnIMo, 1804: 

67).
615 o autor anónimo dá os exemplos que se seguem «tendo – sido – tido – havido – estado» 

(AnÓnIMo, 1804: 67).
616 eis as formas verbais apresentadas pelo gramático: «Havendo – sido – tido – estado» (AnÓnIMo, 

1804: 66).



445

1804: 71), admitindo, porém, que essa covariância não deve ser usada 
«indifferentemente» (AnÓnIMo, 1804: 71 (a)). não obstante, nada 
mais acrescenta a este respeito. Aceita, ainda, que as formas verbais 
do «Primeiro Preterito Perfeito Remoto», por exemplo, «Fora amado, 
amada» (AnÓnIMo, 1804: 72) servem também para o mesmo 
«Preterito Imperfeito» do modo verbal em causa, no entanto, tal como 
no tempo verbal anterior, nada mais esclarece sobre o assunto. Assim, 
tal como já tinha adiantado no espaço que destinou aos tempos simples 
do verbo auxiliar «ser», o gramático em causa considera três formas 
verbais distintas para o pretérito imperfeito do conjuntivo, ou seja, 
seria, fosse ou fora amado(a).

em seguida, o gramático anónimo trata das conjugações dos 
verbos irregulares, adotando a mesma estratégia dos autores já 
referenciados neste corpus, isto é, refere «sómente para maior brevidade 
os tempos em que os Verbos saõ irregulares, e nesses mesmos 
sómente as pessoas» (AnÓnIMo, 1804: 74-75) irregulares, embora 
não justifique a razão dessa irregularidade, limitando-se a expor as 
pessoas dos tempos verbais onde se sente essa irregularidade, que, 
como vimos, foi justificada quer por reis Lobato quer por Pedro José 
da Fonseca e, parcialmente, por Pedro de Figueiredo. neste domínio, 
anuncia como verbos irregulares da primeira conjugação o verbo 
«Dar», o verbo «Ficar», advertindo que «nos mesmos tempos tem a 
mesma irregularidade todos os Verbos, que no Presente do Infinitivo 
acabaõ em car», por exemplo, «Atacar» (AnÓnIMo, 1804: 77), ou 
seja, na primeira pessoa do presente do indicativo, na terceira pessoa 
do singular e do plural do futuro do imperativo e em todas as pessoas 
do presente do conjuntivo (cf. AnÓnIMo, 1804: 76), o verbo «Rogar» 
na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, 
nas terceiras pessoas do futuro do imperativo e em todo o presente 
do conjuntivo, reiterando que as mesmas irregularidades se fazem 
sentir em «todos os Verbos que no Presente do Infinitivo acabaõ no 
syllaba gar, como, Advogar» (AnÓnIMo, 1804: 76), sendo que este 
aspeto também já tinha sido focado por Pedro de Figueiredo. ora, 
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esta opinião do gramático anónimo afasta-se, consecutivamente, dos 
argumentos apresentados por Pedro José da Fonseca que, como vimos, 
considerava os verbos acabados em «car e gar» como regulares, uma 
vez que neles existia apenas «algumas leves mudanças na orthografia» 
(FonsecA, 1799: 143).

no que aos verbos da segunda conjugação diz respeito, o autor 
anónimo setecentista-oitocentista expõe, como irregulares, os verbos 
«Dizer», «Eleger», «Fazer», «Ler», «Poder», «Pôr», «Querer», «Saber», 
«Trazer» e «Ver».

em relação ao verbo «Dizer», tal como reis Lobato, Pedro 
José da Fonseca e Pedro José de Figueiredo, defende que a «mesma 
irregularidade tem os seus compostos, como Contradizer» 
(AnÓnIMo, 1804: 80). no verbo «Eleger», que também é reconhecido 
por reis Lobato e Pedro de Figueiredo, aduz, curiosamente, que «se 
em vez de Eleger escrevessem Elejer, ficava tirada toda a irregularidade 
porque a pronunciaçaõ (…) [era] a mesma» (AnÓnIMo, 1804: 81 
(a)). Aceita que a mesma irregularidade se encontra em «todos os 
Verbos, que no Presente do Infinitivo acabaõ em ger, como Proteger» 
(AnÓnIMo, 1804: 82), afastando-se também da conceção de Fonseca 
que, como referimos, opinava que não entravam no rol dos irregulares 
os verbos «acabados em ger», como «eleger» pelo simples «motivo de 
lhe[s] abrandar a pronunciação, se muda[va]» o «g» em «j, seguindo-se 
lhe o, e a» (FonsecA, 1799: 143), sendo precisamente esta mudança 
que é contemplada pelo autor anónimo, já que apresenta todas as 
formas verbais em que há troca do «g» pelo «j», quando àquele se 
segue «o» ou «a» (cf. AnÓnIMo, 1804: 81).

Por outro lado, em consonância com todos os seus predecessores 
contemplados neste trabalho, salvo casimiro, reconhece o verbo «Fazer» 
como verbo irregular, estabelecendo que os «seus compostos tem a 
mesma irregularidade», por exemplo, «Contrafazer» (AnÓnIMo, 
1804: 84-85). no verbo «Ler», tal como reis Lobato e Pedro de 
Figueiredo, aduz que a sua irregularidade se verifica também no «seu 
composto Tresler, e [n]o Verbo Crer», entre outros. Assim, defende 
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que a irregularidade está presente na primeira pessoa do singular e na 
segunda do plural do presente do indicativo, na terceira do singular e na 
segunda e terceira do plural do futuro do imperativo e em todo o tempo 
presente do modo conjuntivo. A este respeito, cumpre não esquecer 
que Pedro José da Fonseca não considerava irregulares estes verbos 
devido ao facto de se acrescentar um «i, ou y» na primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo e primeira e na terceira pessoa do 
singular do presente do conjuntivo (cf. FonsecA, 1799: 144). Quanto 
ao verbo «Poder», expõe apenas a conjugação dos tempos verbais que 
são irregulares, mas nada mais adianta a este respeito, adotando, desta 
forma, o mesmo procedimento metodológico já antes seguido por reis 
Lobato e Pedro de Figueiredo.

Por seu turno, ao considerar o verbo «Pôr» como verbo irregular 
da segunda conjugação, o autor anónimo torna-se o primeiro 
gramático deste trabalho a listar, explicitamente, este verbo como 
pertencendo à segunda conjugação, na medida em que nenhum 
dos anteriores gramáticos estudados o posicionava em alguma das 
três conjugações, aproximando-se, consequentemente, de alguns 
gramáticos da atualidade que englobam este verbo na relação dos 
irregulares da segunda conjugação, sendo o caso de celso cunha e 
Lindley cintra que advogam que «Pôr, forma contracta do antigo 
poer (ou põer, derivado do latim ponere) é o único verbo da Língua 
que tem InFInItIVo irregular»617 (cunHA e cIntrA, 1992: 428). 
ora, também o gramático anónimo considera, de um ponto de vista 
diacrónico, que este «Verbo até no Infinitivo he irregular, pois naõ 
conserva neste a mesma terminaçaõ antiga como todos os outros 
irregulares» (AnÓnIMo, 1804: 87), já que «perde o e que antigamente 
tinha antes do r, e o fazia da segunda conjugaçaõ», reiterando, 
ainda, que se conjugam da mesma forma «todos os seus compostos» 
(AnÓnIMo, 1804: 90).
_________________________
617 no entanto, os mesmos autores alertam que pela «anomalia que este verbo apresenta no 

InFInItIVo, certos gramáticos preferem incluí-lo numa 4.ª conjugação, que seria formada por 
ele e pelos seus derivados» (cunHA e cIntrA, 1992: 430).
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no verbo «Querer», tal como os seus predecessores, salienta que 
o seu composto «Requerer» se conjuga da mesma maneira, sendo 
que na «primeira pessoa do Indicativo» faz «Requeiro» e «he usada 
a 2. pessoa do Imperativo Requerer, e a segunda pessoa do Plural 
Requerei» (AnÓnIMo, 1804: 92), embora esta última seja regular. 
no verbo «Saber», argumenta que este «Verbo naõ tem irregularidade 
no Infinitivo, e como elle se conjuga o Verbo Caber», excetuando a 
«primeira pessoa do Presente do Indicativo, que faz Caibo, pouco 
usada» (AnÓnIMo, 1804: 92), sendo de notar que este aspeto já tinha 
sido destacado por Pedro de Figueiredo. no verbo «Ver», alega que a 
mesma «irregularidade tem seus compostos Antever &c.», chamando 
a atenção, no entanto, para os casos de «Precaver» e «Prover» que 
«naõ saõ usados em todos os tempos», os quais «o uso ensinará» 
(AnÓnIMo, 1804: 99).

no que concerne aos verbos irregulares da terceira conjugação, o 
autor expõe o verbo «Affligir» (AnÓnIMo, 1804: 99), explicando que 
a «mesma irregularidade tem os Verbos Cingir, Dirigir, Fingir, Mugir, 
Rugir, Tingir» (AnÓnIMo, 1804: 100), embora não esclareça em que 
consiste essa irregularidade, limitando se, como já aludimos, a expor 
os casos onde ela se verifica. todavia, da análise a essa irregularidade 
podemos conferir que ela reside na mudança de «g» em «j» antes de 
«a» ou «o», sendo já antes explicada parcialmente por reis Lobato 
(cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 280 n b). A este respeito, cumpre 
assinalar que estes verbos não são considerados irregulares pelos 
gramáticos atuais que os incluem nos verbos que têm «Variações 
gráficas na conjugação», em que se altera «a maneira de representar na 
escrita a última consoante do radical para conservar o mesmo som» 
(BecHArA, 2004: 245).

Ainda a respeito dos verbos anteriores, o gramático anónimo 
adianta que no «Participio Passivo» os verbos «Cingir, Dirigir, Mugir 
são regulares», o verbo «Rugir naõ tem participio passivo, e Tingir faz 
Tinto Tinta» (AnÓnIMo, 1804: 100).
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Apresenta também o verbo «Ir», conjugando-o em todos os tempos 
e modos e, tal como Pedro José da Fonseca e Pedro de Figueiredo, 
admite a covariância das formas «Vamos, ou Himos» (AnÓnIMo, 
1804: 100) para a primeira pessoa do plural do presente do indicativo, 
sem fazer, no entanto, qualquer esclarecimento adicional sobre o 
assunto, limitando-se a anunciar que no «Modo Infinito naõ tem este 
Verbo irregularidade alguma», a não ser a falta do «Participio Passivo» 
(AnÓnIMo, 1804: 103). expõe também o verbo «Pedir» (AnÓnIMo, 
1804: 103), que conjuga na primeira pessoa do singular do presente do 
indicativo, na terceira pessoa do singular e do plural do «futuro» do 
imperativo e em todo o presente do conjuntivo, advertindo que «como 
elle se conjugaõ seus compostos «Despedir, e Impedir», sendo que neste 
último «a primeira pessoa do Indicativo Impeço ou Impido he pouco 
usada» (AnÓnIMo, 1804: 104). sustenta, ainda, que o verbo «Medir 
tem a mesma irregularidade, que o Verbo Pedir», isto é, «muda o d em 
ç nos Mesmos tempos que elle» (AnÓnIMo, 1804: 104), parecendo 
estar em consonância com celso cunha e Lindley cintra que 
consideram que os verbos «Medir e Pedir» «apresentam modificações 
do radical med- e ped- na I.ª pessoa do Presente do IndIcAtIVo 
e, consequentemente, no Presente do conJuntIVo e nas pessoas 
do IMPerAtIVo dele derivadas» (cunHA e cIntrA, 1992: 436).

Além disso, o gramático anónimo lista, também, o verbo «Rir» 
(AnÓnIMo, 1804: 104) como verbo irregular, apresentando apenas 
essa irregularidade no presente do indicativo e nas segundas pessoas 
do imperativo, esclarecendo, no entanto, que este verbo «naõ tem 
Participio Passivo» (AnÓnIMo, 1804: 105). Aponta, posteriormente, 
o verbo «Servir», aferindo que os verbos «Advertir, Despir, Digerir, 
Ferir, Mentir com o seu composto Desmentir, Repetir, Sentir com 
os seus compostos, Consentir, (…) Vestir com os seus compostos 
Desvestir» seguem a conjugação de «Servir», na medida em que têm a 
mesma irregularidade, pois todos «mudaõ o e em i nos mesmos tempos 
que o Verbo Servir» (AnÓnIMo, 1804: 106). deste modo, o autor 
anónimo parece concordar com Pedro José da Fonseca que defendia, 
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como já tivemos oportunidade de referenciar anteriormente, que os 
verbos «em que a letra e se antep[unha] ás radicaes g, p, r, t, v, (...) 
mud[avam] o dito e em i na I. pess. do pres. do indicat. nas III. do sing., 
e plur. do imperat., e em todas do pres. do conjunctivo» (FonsecA, 
1799: 165), sendo precisamente as mesmas pessoas gramaticais que 
o gramático anónimo contempla como irregulares no verbo «Servir». 
Ainda em relação à conjugação deste último verbo, aduz que o «Verbo 
Seguir com os seus compostos Perseguir» «naõ só mudaõ em i o e nas 
mesmas Vozes que o Verbo Servir, mas tambem perdem o u liquido 
do Infinitivo», por exemplo, «Sigo, Siga» (AnÓnIMo, 1804: 106). 
Ademais, sob um ponto de vista diacrónico, regista, ainda, que os 
«Verbos que no Infinitivo acabaõ em zir saõ hoje irregulares sómente 
na terceira pessoa do Presente do Indicativo, assim como na segunda 
pessoa do Futuro do Imperativo, porque perdem o e, e fazem Luz, 
Produz» (AnÓnIMo, 1804: 106), indo ao encontro da opinião de 
alguns gramáticos atuais, como evanildo Bechara que defende que os 
verbos terminados em «-zer, -zir» perdem «o e final na 3.ª pessoa do 
sing. do presente do indicativo e 2.ª pess. sing. do imperativo afirmativo 
(…) quando o z não é precedido de consoante» (BecHArA, 2004: 
245).

Ao terminar a lista de verbos irregulares da terceira conjugação, 
expõe os verbos «Subir» e «Vir». em relação ao verbo «Subir», na 
senda de reis Lobato, de Pedro da Fonseca e de Pedro de Figueiredo, 
apresenta como pessoas gramaticais irregulares a primeira e a terceira 
do singular e a terceira do plural do presente do indicativo e a segunda 
pessoa do singular do «futuro» do imperativo, já que muda a «vogal 
u em o», advertindo que no «conjunctivo, e no Infinitivo» este verbo 
é regular, mas «naõ tem participio passivo». A mesma irregularidade 
de «Subir» está presente nos verbos «Acudir, Construir, Cuspir, 
Consumir, Destruir, Engulir, Sacudir, Sumir, e seu composto Consumir, 
Tussir, e alguns mais», sendo que «Acudir, Construir, Consumir, 
Destruir, Engulir, Sacudir, Sumir, Consumir, tem participio Passivo». 
(AnÓnIMo, 1804: 107). defende, ainda, que o verbo «Fugir tem a 
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mesma irregularidade do verbo «Subir» e também «muda o g em j 
na primeira pessoa do [presente] do Indicativo», «nas terceiras do 
Imperativo» e «nas vozes do Presente do conjunctivo», carecendo 
também de «Participio Passivo» (AnÓnIMo, 1804: 107), embora não 
adiante mais nenhum comentário sobre esta matéria. relativamente 
ao verbo «Vir», defende que «todo elle he irregular», excetuando «a 
primeira pessoa do plural do presente do Indicativo, e o Preterito 
Imperfeito do conjunctivo», sendo que a «mesma irregularidade» se 
faz sentir nos «seus compostos Convir, Sobrevir» (AnÓnIMo, 1804: 
110), entre outros.

Ao rematar o assunto da irregularidade dos verbos, o gramático 
anónimo argumenta que não trata «dos Verbos defectivos que saõ 
muitos», justificando que «só com o uso, e liçaõ dos Authores se 
aprendem» (AnÓnIMo, 1804: 111).

tal como contador de Argote, reis Lobato, João Joaquim casimiro 
e Pedro de Figueiredo, o gramático anónimo consagra um capítulo à 
formação dos «Preteritos, e Supinos dos Verbos» (AnÓnIMo, 1804: 
111). Apesar disso, apresenta apenas as «regras geraes», sendo, por 
isso, menos rigoroso que os seus predecessores. deste modo, sob 
um ponto de vista morfológico aduz que «os Verbos da primeira 
conjugação fazem o Preterito em ei, e o supino em ado», por exemplo, 
«Amar, Amei, Amado» e os «Verbos da segunda, e terceira conjugaçaõ 
fazem o Preterito em i, e o supino em ido», como «Recolher, Recolhi, 
Recolhido: Permittir, Permitti, Permittido» (AnÓnIMo, 1804: 111), 
argumentando, ainda, que «Alguns Verbos ha que naõ seguem estas 
regras, principalmente na formaçaõ do supino, os quaes se pódem 
ver n’hum bom diccionario, e o uso, e liçaõ ensinará» (AnÓnIMo, 
1804: 111).

3. Particípio

o particípio, entendido pelos estoicos como uma forma especial 
do verbo, surge em dionísio da trácia como uma classe de palavras 
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autónoma, caracterizando-o como a «parte de la oración que participa 
de los rasgos del verbo y del nombre» (dionísio apud roBIns, 
1992: 51). Por seu turno, os gramáticos romanos donato e Prisciano, 
inspirados nos gregos, precisam esta definição, insistindo no seu 
carácter misto, pelo que donato adianta que ele se distingue do verbo 
pelo facto de ter caso e género, e se diferencia do nome pelo facto de 
ter tempo e voz (cf. cAÑo, 1988, 169). esta opinião é corroborada por 
Prisciano que defende que o particípio «não só tem casos e géneros 
em consonância com os nomes, como também tem os acidentes do 
verbo, à excepção de pessoas e modos» (ALMeIdA, 2001:51) e, por 
isso, deve ser entendido como uma parte da oração distinta do nome 
e do verbo. na Idade Média, os modistas continuaram a considerar 
o particípio como uma das oito classes de palavras, por influência de 
Prisciano.

Porém, muitos outros autores consideraram o particípio não como 
uma classe de palavras distinta, mas como uma subclasse ou do verbo 
ou do nome adjetivo. neste contexto, para Francisco sánchez de las 
Brozas o particípio «es un nombre [adjetivo], pero tiene del verbo la 
marca de tiempo y el tipo de construcción» (sÁncHeZ, 1995: 49). 
nesta linha de pensamento situam-se os gramáticos de Port-royal 
que refutam a ideia de que o particípio, ao carecer da capacidade 
de afirmação, possa ser considerado um verbo «la raison essentielle 
pourquoi un Participe n’est point un verbe, c’est qu’il ne signifie point 
l’affirmation; d’où vient qu’il ne peut faire une proposition, ce qui est 
le prope du verbe» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 142), por esta 
razão advogam que «Les Participes sont de vrais noms adjectifs» 
(ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 172). Apesar disso, a noção de 
participação exposta pela tradição gramatical é mantida «ce que le 
participe retient du Verbe, est l’attribut, & de plus, la désignation du 
temps» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 172).

ora, é precisamente destas duas correntes de opinião que emergem 
as tendências da abordagem do particípio no corpus gramatical por 
nós selecionado, oscilando a posição dos autores em dois polos 



453

distintos: ou consideram o particípio como uma parte do discurso 
independente, ou, pelo contrário, advogam que ele está subjugado 
ao nome adjetivo. não obstante a posição tomada por cada um dos 
autores, cumpre assinalar, entretanto, que estes gramáticos setecentistas 
são extremamente lacónicos e pouco explícitos nas considerações que 
tecem sobre o particípio, não oferecendo, por esta razão, um estudo 
corretamente sistematizado.

3.1. d. Jerónimo contador de Argote

como já foi aludido anteriormente, contador de Argote considera 
que o particípio constitui «a quarta casta de palavras, de que usamos 
na lingua Portugueza» (Argote, 1725: 169). define-o, através de 
um único critério linguístico que designamos de morfológico, como 
«huma palavra, que tem casos, e tempos» (Argote, 1725: 61), por 
exemplo, «Amado, Lido» (Argote, 1725: 61), argumentando que tem 
esta denominação «Porque tem parte de Verbo; porque tem tempos; e 
tem parte de nome, porque tem casos» (Argote, 1725: 62). daqui se 
depreende que contador de Argote segue a longa tradição gramatical 
que consagra ao particípio algumas características do verbo e do nome, 
embora nada mais adiante a este respeito, remetendo o seu estudo para 
a gramática latina, já que considera que «isto dos Participios só na 
gramatica Latina he que se percebe bem» (Argote, 1725: 62). Além 
disso, adianta apenas, sob o mesmo ponto de vista morfológico, que o 
particípio ajuda a formar os tempos compostos dos verbos da voz ativa 
(cf. Argote, 1725: 145) e os tempos compostos da voz passiva com o 
«Verbo Ser, e (…) [o] Passivo do Verbo conjugado» (Argote, 1725: 
105). ora, como se depreende, d. Jerónimo aborda este assunto de 
uma maneira muito breve, e, por consequência, afasta-se da sua fonte 
mais direta – a gramática de Port-royal, que, como vimos, dedica ao 
estudo do particípio uma atenção considerável, pelo que Argote se 
pode situar da esteira dos gramáticos portugueses seus predecessores, 
cujas considerações que adiantam são também escassas. 
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de facto, em 1536 Fernão de oliveira considerava o particípio 
dentro da classe do verbo, afirmando, sob um ponto de vista formal, que 
«têm os nossos verbos gerundios, (…) partecipios, como lido, amado; 
regido, lente, regente, perseverante; e nomes verbaes» (oLIVeIrA, 
2000: 152), não prestando, apesar disso, mais nenhum esclarecimento 
a este respeito, talvez devido ao facto de ter em mente a elaboração de 
uma outra obra, onde abordaria estas questões com a devida atenção, 
como é, de resto, admitido pelo próprio autor (cf. oLIVeIrA, 2000: 
82), muito embora atualmente não tenhamos qualquer conhecimento 
sobre a existência desta dita obra.

Por seu turno, João de Barros aduz que o particípio é uma classe 
de palavras independente que faz parte das nove partes da oração618, 
não lhe dedicando, no entanto, nenhuma secção na sua gramática, 
abordando-o pontualmente «quando trata do verbo ou do nome» 
(ALMeIdA, 2001: 145), pelo que se depreende que o particípio tem 
características do nome e do verbo. neste contexto, através de um 
critério formal, defende que, quanto à espécie do nome, há nomes 
primitivos e derivados, sendo que os «PArtIÇIPIÁes» (BArros, 
1971: 306) são nomes derivados, designando «PArtIÇIPIÁL» o nome 
«que vem de algum partiçipio, como: de amádo, amador; de douto, 
doutor / e outros que o uso nos insina» (BArros, 1971: 306). Por outro 
lado, no momento em que trata dos «cÁsos do noMe» (BArros, 
1971: 311), define «cásos», através de uma miscelânia criterial, a saber 
formal-semântico-sintático funcional, como «os termos per onde os 
nomes, pronomes e partiçípios pódem andár, os quáes termos, dádo 
que nam mudem sustânçia do nome govérnam a órdem, mediante o 
vérbo» (BArros, 1971: 311). Além disso, João de Barros quando trata 
da conjugação verbal admite no «MÓdo InFInIto» o «Parteçipio 
do tempo passádo» (BArros, 1971: 339), atribuindo a este a função 
de contribuir na formação de «alguns tempos que dizemos per rodeo» 
_________________________
618 com efeito, advoga que «Assi que podemos daqui entender ser a nóssa linguágem compósta déstas 

nóve pártes: Artigo – que é próprio dos gregos e Hebreus –, nome, Pronome, Vérbo, Advérbio, 
Partiçípio, conjunçám, Preposiçám, Interjeçám – que tem os Latinos» (BArros, 1971: 294).
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(BArros, 1971: 339). do que ficou exposto se conclui que para Barros, 
na esteira de Prisciano, o particípio retém do nome a declinação por 
casos e do verbo a marca de tempo.

em 1619 Amaro de roboredo não consigna ao particípio o estatuto 
de classe de palavras, considerando-o basicamente, em termos formais, 
um nome adjetivo. Assim, de um ponto de vista semântico, defende 
que quando o adjetivo «respeita a significação» (roBoredo, 1619: 
67) pode dividir-se em várias espécies entre as quais o «Participio 
[que] he [um] Adjectivo derivado de Verbo, do qual participa tempo 
em algias línguas» (roBoredo, 1619: 67), sendo que, sob um prisma 
sintático funcional, o «Participio activo rege o caso de seu Verbo» e o 
«Participio passivo, nenhia [regência] admitte» (roBoredo, 1619: 
67). Por fim, roboredo defende também que o particípio é um nome 
adjetivo, mas retém do verbo, do qual deriva, a referência temporal, 
adotando neste aspeto uma postura similar à de João de Barros.

3.2. António José dos reis Lobato

na esteira de contador de Argote, reis Lobato considera o 
particípio como uma das «nove especies de palavras, de que como partes 
póde constar a oração Portugueza» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 149), 
especificando que o «Participio», o «Artigo», o «Nome», o «Pronome» 
e o «Verbo» são palavras «declinaveis, por variarem a terminação, isto 
he, a ultima syllaba com mudanças, ou accrescentamento de letras» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 149). Apesar disso, num momento 
posterior considera que o particípio constitui, de um ponto de vista 
morfológico, uma subclasse do nome adjetivo, esclarecendo que o 
abordará «depois do Verbo, para se entender melhor a sua natureza por 
causa da derivação, que tem do mesmo Verbo» (Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 153 n a), parecendo seguir o mesmo procedimento metodológico 
dos gramáticos de Port-royal. de facto, depois de considerarem o 
particípio como um verdadeiro nome adjetivo, os gramáticos franceses 
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traçam as respetivas considerações no âmbito do verbo, argumentando 
que «ce ne seroit pas le lieu d’en parler ici, si ce n’étoit à cause de la 
liaison qu’ils ont avec les verbes» (ArnAuLd e LAnceLot, 1754: 
172). neste contexto, com o recurso a uma propriedade de índole 
semântica, à qual está apensa uma propriedade morfológica, reis 
Lobato caracteriza o «Participio» como «hum nome adjectivo, que 
participa (do que lhe provém o nome) do verbo, de que se deriva a 
propriedade de mostrar tambem o tempo, em que se obra a cousa, 
que significa» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 292), por exemplo, 
«Reinante, que significa não só a pessoa, que reina, mas tambem 
mostra que reina no tempo presente» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 
292), dividindo explicitamente o «Participio» em «activo» e «passivo» 
cuja caracterização é informada com o recurso a um único critério 
linguístico – o semântico.

Por «Participio activo» designa «aquelle, que significa o que obra 
alguma acção no tempo presente», como, por exemplo, «Amante, que 
significa o que obra a acção de amar no tempo presente» (Lobato in 
AssunÇÃo, 2000: 292-293) e por «Participio passivo» entende ser 
«aquelle, que significa o que padeceo a acção, que alguem obrou no 
tempo passado», sendo o caso de «Amado, Amada, que significa o 
que padeceo a acção de amar, que outro obrou no tempo passado» 
(Lobato in AssunÇÃo, 2000: 293). não obstante, anuncia que 
«entre os Participios passivos ha huns, a que por abuso damos 
tambem a significação activa» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 293 
na), por exemplo, «Calado, quando significa o que cala; Agradecido o 
que agradece» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 293 na). Além disso, o 
gramático defende, ainda, que o «participio passivo» ajuda a conjugar 
alguns tempos compostos do pretérito (cf. Lobato in AssunÇÃo, 
2000: 244-245 na) e do futuro (cf. Lobato in AssunÇÃo, 2000: 245-
246 na) da voz ativa e auxilia também a formação da «voz passiva de 
qualquer verbo activo» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 204 na).
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3.3. João Joaquim casimiro

na senda de António José dos reis Lobato, casimiro argumenta 
que o particípio é uma das «nove especies de palavras, que servem á 
oraçaõ» (cAsIMro, 1792: 1), caracterizando-o, tal como contador 
de Argote, sob um único critério linguístico – o morfológico, como 
uma «voz, que dos nomes participa os casos, e dos verbos os tempos» 
(cAsIMro, 1792: 57). desta definição importa desde logo considerar 
que o autor tem em conta a noção tradicional de particípio que era 
caracterizado pela sua ligação ao verbo por possuir tempos e ao nome 
por ter casos. Posteriormente, João casimiro, sem que estabeleça 
qualquer distinção prévia entre particípio ativo e particípio passivo, 
aduz, tão só, que «os participios do presente saõ activos» (cAsIMro, 
1792: 58), por exemplo, «Amando, Amante» (cAsIMro, 1792: 58) e 
«os do preterito saõ passivos» (cAsIMro, 1792: 58), por exemplo, 
«Amado, Amada» (cAsIMro, 1792: 58). Além disso, sem que se 
refira, explicitamente, ao particípio, aduz que a formação dos tempos 
compostos dos verbos se processa de um modo semelhante aos «verbos 
auxiliares Ter, e Haver» (cAsIMro, 1792: 47 (a)), sendo que, da 
análise a esses auxiliares, se verifica que o particípio ajuda à respetiva 
formação. Para terminar, à semelhança reis Lobato, defende que o 
«participio do preterito» (cAsIMro, 1792: 58) ajuda a formar, em 
conjunto com o verbo «Ser», a «forma passiva» de qualquer verbo 
ativo (cf. cAsIMro, 1792: 58).

3.4. Pedro José da Fonseca

se compararmos o tratamento que Pedro José da Fonseca 
dedica ao particípio, verificamos que é, sem dúvida, mais completo 
e sistematizado do que o dos seus predecessores contemplados neste 
trabalho.

embora Pedro da Fonseca, à semelhança dos outros gramáticos 
já abordados, apresente o «Participio» como uma das nove partes da 
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oração (cf. FonsecA, 1799: 3), considera-o, posteriormente, como 
«hum nome adjectivo» (FonsecA, 1799: 175), tal como o havia 
classificado reis Lobato. de facto, sob uma propriedade de índole 
morfológica, arrola que a designação de «participio» advém do facto de 
participar «da natureza do nome, e da natureza do verbo» (FonsecA, 
1799: 175), salientando, de um ponto de vista sintático funcional, 
que «Participa da natureza do nome adjectivo, porque serve para 
qualificar os substantivos» (FonsecA, 1799: 176), pelo que, sob um 
prisma formal, «muitas vezes tem hum masculino, e hum feminino, 
hum singular, e hum plural»619 (FonsecA, 1799: 176) e, através da 
combinação de dois critérios linguísticos: morfológico-semântico, 
«Participa da natureza do verbo, de que se deriva, tanto na formação, 
como na significação» (FonsecA, 1799: 176). daqui se depreende que 
Pedro da Fonseca parece, à priori, afastar-se das considerações tecidas 
na gramática da real Academia espanhola que, apesar de admitir que 
o «PArtIcIPIo es una parte de la oracion llamada así porque en latin 
participa del verbo en la formation y signification, y del nombre en la 
declination» (grAe, 1771: 172), considera posteriormente que «entre 
nosotros solo puede llamarse participio por la participacion del verbo, 
pero no por la declinacion del nombre» (grAe, 1771: 172).

Por outro lado, quer Fonseca quer a gramática castelhana afastam-
se das considerações tecidas por autores como court de gébelin. 
com efeito, este autor, na «sIXIeMe PArtIe du dIscours» da 
Grammaire Universelle et comparative, ou seja, na parte dedicada aos 
«Participes» (géBeLIn, 1774: 189), advoga que «Les Participes ne 
vont ni avec les Adjectifs, ni avec les Verbes; ils ne peuvent s’expliquer 
ni par les uns ni par les autres; ils ont leur marche propre & unique» 
(géBeLIn, 1774: 192), reiterando que, quanto à sua origem, «les 
Participes sont beaucoup plus anciens que les Verbes dont on les 
participans» (géBeLIn, 1774: 193).
_________________________
619 eis os exemplos apresentados pelo autor: «homem amante da verdade, e temente a Deos: justiça 

amada pelo innocente, e temida pelo criminoso», reiterando que a «qualquer destes [casos] se póde 
igualmente dar hum plural, a que se refira» (FonsecA, 1799: 176).



459

num momento posterior, o gramático português, na senda da 
gramática castelhana da real Academia espanhola, procede à divisão 
do particípio em «activo» e «passivo», sendo que o primeiro é definido, 
em termos semânticos como «o que significa acção», por exemplo, 
«amante, temente, ouvinte» (FonsecA, 1799: 176) e o segundo é 
caracterizado, sob o mesmo prisma semântico, como «o que significa 
paixão», por exemplo, «amado, temido, ouvido»620 (FonsecA, 1799: 
176). Ademais, seguindo de perto a supra mencionada gramática 
espanhola, advoga que os «participios activos formados de verbos da 
primeira conjugação acabão em ante», como «amante»; os «da segunda, 
em ente», por exemplo, «temente» e «os da terceira, em ente, ou inte», 
como. por exemplo, «assistente, ouvinte» (FonsecA, 1799: 176). Por 
seu turno, os «participos passivos formados de verbos da primeira 
conjugação, acabão em ado, como: amado; e os da segunda, e terceira 
em ido, como: temido, conseguido» (FonsecA, 1799: 176).

Ainda na esteira da gramática espanhola, defende, sob um 
prisma semântico-sintático colocacional ou combinatório, que quer 
os particípios ativos quer os particípios passivos «designão o tempo 
da sua acção por meio dos verbos expressos, ou subentendidos, com 
que se ajuntão», por exemplo, «he amante, e he amado» que «significão 
tempo presente» e «era amante, e era amado» que «significão preterito 
imperfeito»621 (FonsecA, 1799: 177). como se pode verificar, Pedro 
da Fonseca não olvida a perspetiva temporal inerente ao particípio, 
que, como já aludimos, foi sempre consagrada pela tradição gramatical.

de seguida, o gramático português refere-se aos «participios 
passivos irregulares na terminação», dizendo que os «mais notáveis» 
são os seguintes: «Aberto, absolto, absoluto, acceito, afflicto, coberto, 
e os seus compostos, descoberto, encoberto, confesso, confuso, defeso, 
_________________________
620 na gramática da língua castelhana pode ler-se que o particípio «Activo es el que significa accion, 

como: causante, leyente, oyente. Pasivo es el que significa pasion, como causado, leido, oido» (grAe, 
1771: 172).

621 ora, a gramática castelhana expõe exatamente as mesmas considerações: «Así los activos como los 
pasivos expresan el tiempo de su accion por médio de los verbos expresos ó suplidos com que se 
juntan: v. g. es amante y es amado significan tiempo presente; era amante y era amado significan 
pretérito imperfecto» (grAe, 1771: 173).
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desperto, dito, e os seus compostos bemdito, contradito, &c. diviso» 
(FonsecA, 1799: 177), «escrito, excluso, expresso, farto, feito, e os 
seus compostos, contrafeito, desfeito, &c. incluso, morto, opresso, posto, 
e os seus compostos, anteposto, deposto, &c. prezo, professo, roto, 
solto, visto, e os seus compostos, antevisto, previsto, &c.» (FonsecA, 
1799: 177), consignando exatamente os mesmos particípios já antes 
apresentados pela gramática da real Academia espanhola em 1771 (cf. 
grAe, 1771: 173-174). no entanto, na esteira desta mesma gramática 
castelhana, Pedro da Fonseca adverte que «Alguns destes» particípios 
«deixão a (…) terminação» irregular e «tomão a regular dos verbos, 
de que procedem» (FonsecA, 1799: 177) sempre que «com algum 
dos verbos auxiliares servem para lhes formar os tempos compostos» 
ou «com o verbo ser a voz passiva» (FonsecA, 1799: 177-178), 
por exemplo, «o réo foi confundido com as provas do seu delicto, e o 
tem já confessado: havendo despertado do somno: tem-se fartado de 
fruta» (FonsecA, 1799: 178). Apesar disso, argumenta que todas as 
vezes que «estes participios se usão com outros verbos, de ordinario 
requerem a terminação irregular». neste contexto, os exemplos supra 
mencionados convertem-se nos seguintes: «o réo ficou confuso, e se 
acha já confesso: estou desperto, farto» (FonsecA, 1799: 178).

Ainda a respeito dos particípios passivos, seguindo de novo a 
Gramática de la lengua Castellana, expõe os casos de alguns particípios 
que, sob um ponto de vista formal, embora tenham «terminação 
passiva», de um ponto de vista semântico, apresentam «significação 
activa» (FonsecA, 1799: 178), sendo os casos de «Acreditado, a, 
que tem credito, e boa reputação. Agradecido, que agradece. Atrevido, 
que se atreve, ousado, ou petulente» (FonsecA, 1799: 178), entre 
muitos outros. reitera, ainda, através de um ponto de vista semântico 
intra oracional, que estes particípios que «se usão em significação» 
(FonsecA, 1799: 178) ativa ou passiva, conforme «pede o sentido 
da oração», só podem distinguir-se nesse mesmo contexto intra 
oracional, conquanto não apresente exemplos alusivos a essa distinção, 
ao contrário da gramática da real Academia espanhola que, a este 
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propósito, exemplifica da seguinte forma: «si décimos: Fulano es un 
hombre cansado, usamos este participio en significacion activa, porque 
aquel hombre cansa á otros» (grAe, 1771: 177-178), «pero si decimos: 
este hombre está cansado de trabajar, le usamos en significacion 
pasiva, porque el hombre de quien se habla es el que recibe ó padece 
el cansancio» (grAe, 1771: 178).

Quanto aos particípios ativos, mais uma vez em consonância 
com a gramática castelhana, Pedro da Fonseca começa por referir que 
o «uso não permitte formar de todos os verbos participios activos» 
(FonsecA, 1799: 181), advogando, sob um ponto de vista diacrónico, 
que, neste aspeto, «se portárão os Antigos com mais liberdade», pelo 
que dos «muitos [particípios activos] por elles usados deixámos de nos 
servir» (FonsecA, 1799: 181), registando alguns desses particípios 
que foram «usados não só antigamente, mas ainda mesmo na idade 
mais culta da nossa lingoagem pelos seus mais polidos escritores» e 
que infelizmente «muitos delles se achão hoje postos em esquecimento» 
(FonsecA, 1799: 334), sendo o caso de «Imitante» e de «Manante» 
(FonsecA, 1799: 335), usados por camões e António Vieira, 
respetivamente.

nesta sequência, Pedro da Fonseca, na senda da gramática da 
real Academia espanhola622, distingue os «Participios activos», dos 
«adjectivos verbaes», caracterizando essa diferença através de um ponto 
de vista sintático funcional. deste modo, considera que os «Participios 
activos rigorosamente taes, são os que conservão a regencia dos seus 
verbos» (FonsecA, 1799: 181), por exemplo, «Homem, que não virdes 
temente a deos, zombai de toda a sua discrição. (FonsecA, 1799: 181), 
apresentando como principais os seguintes: «Assistente em: bastante a: 
correspondente a: existente em: participante de: passante de: pertencente 
a: residente em: semelhante a: temente a» (FonsecA, 1799: 181), aos 
quais acrescenta «obstante, e tocante, nas expressões, isto não obstante, 
_________________________
622 na gramática da real Academia pode ler-se: que «ni todos los [participios] que pueden formarse 

de los verbos se deben considerar como verdaderos participios activos, porque son muy poços 
los que conservan el régimen de sus verbos, y han pasado á ser adjetivos verbales» (grAe, 1771: 
178).
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ou pelo tocante a isto»623 e «os que precedidos da voz, em que exercitão 
a sua acção se reputão commummente dicções compostas, como: mal-
dizente, mal-fazente, missa-cantante» (FonsecA, 1799: 182), entre 
outros. Por seu turno, por «adjectivos verbaes» considera que são os 
«demais participios, em que não ha a regencia dos seus verbos», por 
exemplo, «amante de, ouvinte de» (FonsecA, 1799: 182), explicando 
que estes, sob um prisma sintático, podem também exercer a função 
de substantivo, uma vez que «supprimindo-se pela figura ellipsis o seu 
substantivo, deste frequentemente tomão a sua natureza, e até mesmo 
admittem a concordância de qualquer outro adjectivo», por exemplo, 
«hum amante cego» (FonsecA, 1799: 182).

Além do que ficou exposto, Pedro da Fonseca chama a atenção 
para o caso concreto dos particípios dos verbos neutros que são 
«impropriamente» chamados de «activos e passivos» pela «força do 
costume», reiterando que «assim está em uso nomear vivente, participio 
activo, e vivido, participio passivo» (FonsecA, 1799: 183), assumindo 
esta explicitação alguma importância, na medida em que por verbos 
neutros o autor entende, como já referimos, os verbos que exprimem o 
estado do sujeito sem, no entanto, significarem alguma ação praticada 
ou recebida pelo sujeito. esta ideia é, de resto, apresentada na própria 
_________________________
623 A respeito deste assunto, cumpre assinalar que Jerónimo soares Barbosa, em 1822, na sua 

Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, após considerar que os «participios portuguezes são 
huns adjectivos indeclináveis, assim chamados, porque do nome participão a significação de 
huma qualidade, que modifica o agente da oração; e do verbo o seu regime», insistindo que «sejão 
huns verdadeiros adjectivos, se mostra pelas mesmas Linguagens Latinas, donde os houvemos; 
Sum amans (estou amando) Amante me (Amando eu): e pela analyse da Linguagem Portugueza; 
pois Estou amando he o mesmo que estou sendo amante, e Amando eu he o mesmo que Sendo eu 
amante» (BArBosA, 2004: 340), explica que a «terminação em ndo semelhante á dos gerundios 
Latinos impoz a nossos grammaticos para os terem por taes», mas «he mais provável, que estes 
participios activos em ndo tivessem sua origem dos adjectivos verbaes em nte, a alguns dos quais 
davão nossos antigos escriptores o mesmo regime do verbo, donde se derivavão, como Amante 
a Deos, Temente a Deos Intemente a Deos, Annibal passante os montes Alpes; do que ainda temos 
restos em alguns nomes compostos, como Lugartenente, Malfazente, Maldizente, Missacantante, 
&» (BArBosA, 2004: 340-341), defendendo que «o exemplo, que para prova disto mesmo allega 
a grammatica da Lingua castelhana, e com ella o A. dos Rudimentos da Grammatica Portugueza 
nesta formula Isto não obstante, não faz ao caso, porque Isto não hé regime de Obstante» (BAr-
BosA, 2004: 341).
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gramática castelhana, uma vez que aí se chama atenção para o facto de 
se atender mais «á terminacion y al uso» da designação de particípios 
passivos e activos de que à própria «propriedad» dos verbos «neutros 
y recíprocos, en que no hay accion ni pasion», pelo que se pode dizer 
«durmiente» como particípio activo e «dormido» como particípio 
passivo (cf. grAe, 1771: 178).

Por outro lado, o gramático setecentista admite, ainda, que à 
semelhança dos particípios ativos, os particípios passivos se usam como 
«adjectivos verbaes» ou como «substantivos», embora não exponha 
qualquer comentário sobre esta matéria, limitando-se à explanação dos 
seguintes exemplos: «hospede bem, ou mal agasalhado; lugar povoado, 
campos semeados, ou terras semeadas» – como adjetivos; e «hum 
agasalhado gostoso; o povoado; os semeados, ou as semeadas» – como 
substantivos (FonsecA, 1799: 183).

Para terminar, na esteira da gramática castelhana, Fonseca 
debruça-se sobre os usos do particípio passivo, apresentando três 
situações distintas. em primeiro lugar, aduz que se junta com os 
«verbos auxiliares ter, ou haver, para formar os tempos compostos do 
verbo, de que procede», por exemplo, «tem tido, ou havido», sendo 
que nesta função «não tem plural, nem terminação feminina», uma 
vez que «se considera unido aos (…) verbos auxiliares» (FonsecA, 
1799: 183-184). Ademais, argumenta que o particípio passivo é 
invariável em número e género, mantendo «a terminação em o» quer 
em relação ao «agente do verbo» quer em relação ao «termo da acção 
do verbo», pelo que se diz, falando de «huma (…) ou de muitas pessoas 
de qualquer dos dous sexos» «que tem merecido premio ou premios, 
mercê, ou mercês» (FonsecA, 1799: 184). não obstante, por vezes, 
este particípio concorda em «terminação, e em número com o termo 
da acção, ou significação do verbo», encontrando-se este uso nos «bons 
Autores», por exemplo, «Coge Cofar chegado o Dio, foi ter com elRei 
Badur, por feitor de Raez Soleimão, por lhe ter dados muitos presentes 
da parte de seu amo, e dadas muitas esperanças de elle ir com huma 
grande armada para lançarem os Portuguezes da India» (Barros apud 
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FonsecA, 1799: 185). em segundo lugar, usa-se o particípio passivo 
junto ao verbo «ser» para formar a voz passiva dos verbos. nestes casos, 
o particípio concorda em género e número com o «agente do verbo 
ser», por exemplo, «Se vossos serviços são mal premiados, baste-vos 
saber que são bem conhecidos» (Vieira apud FonsecA, 1799: 185). em 
terceiro lugar, aduz que «ultimamente» se usa o «participio passivo» 
como qualquer outro adjetivo, junto com o substantivo «que qualifica 
em genero, e número», por exemplo, «homem honrado; gente perdida; 
bens herdados; lágrimas derramadas» (FonsecA, 1799: 186).

3.5. Pedro José de Figueiredo

Ao contrário de todos os gramáticos do corpus, Pedro de Figueiredo 
não confere ao particípio o estatuto de parte da oração e embora, sob 
um prisma morfológico, o considere como um «nome Adjectivo», 
defende que o particípio «he de ordinario incluido nas conjugações» 
(FIgueIredo, 1799: 85), seguindo, nesta sequência, o raciocínio de 
gramáticos como BeAuZée que defende que o particípio não deve 
constituir uma classe de palavras distinta da do verbo, argumentando 
que «séparer le Participe du verbe, parce qu’il a des cas & des genres 
comme les adjectifs; c’est comme l’on en séparoit l’infinitif, parce qu’il n’ 
a ni nombres ni personnes, comme le verbe en a dans les autres modes» 
(BeAuZée, 1786: 3) ou «comme si l’on en séparoit l’impératif, parce 
qu’il n’a pas autant de temps que l’indicatif, ou qu’il n’a pas autant de 
personnes que les autres modes: en un mot, c’est séparer le Participe 
du verbe, par la raizon qu’il a un caractère propre qui l’empêche d’être 
confundu avec les autres modes» (BeAuZée, 1786: 3-4), não obstante, 
o considere como «un véritable adjectif» (BeAuZée, 1786: 3).

Assim, Pedro de Figueiredo procede à análise do particípio no 
capítulo II «Dos Preteritos, e Supinos dos Verbos; e dos Participios» 
(FIgueIredo, 1799: 84). A este respeito, cumpre dizer que, para uma 
maior clarificação das ideias linguísticas expostas pelo autor sobre o 
particípio, optamos por fazer uma abordagem conjunta dos conteúdos 
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apresentados neste segundo capítulo, tal como são apresentados pelo 
gramático.

Pedro de Figueiredo é o primeiro autor do corpus a reconhecer o 
supino na língua portuguesa, já que os seus predecessores o ignoram 
e embora contador de Argote fale do «supino», apenas alude a sua 
inexistência na língua portuguesa, remetendo a sua caracterização 
para «quem aprende[sse] Latim» (Argote, 1725: 183). deste modo, 
Figueiredo, sob um duplo critério linguístico, a saber: morfológico e 
sintático colocacional ou combinatório, explica que o «supino» «he 
a voz do Infinito Activa, que se ajunta em todos os Verbos aos dous 
Auxiliares Ter, e Haver para formar com elles os tempos compostos, ou 
de circumloquio», argumentando que «nem t½ Plural, nem terminação 
Feminina», pelo que «se distingue dos Participios do Preterito 
Passivos, os quaes, aindaque por elles se formem, tem todos ambos 
os géneros, e terminações, por ser isto da natureza do participio» 
(FIgueIredo, 1799: 85), embora admita que, não raras vezes, «os 
nossos Auctores» (FIgueIredo, 1799: 84 (1)) tomem o supino no 
plural e lhe dêm «terminação feminina nos Verbos Activos, como 
se fossem os Participios da Passiva» (FIgueIredo, 1799: 84 (1)), 
reiterando, apesar de tudo, que este procedimento «não faz perder a 
natureza ao supino» (FIgueIredo, 1799: 85 (1)), pelo que representa 
«uma das principaes belezas, e ornamentos da oração» usada pelos 
«nossos melhores escriptores» (FIgueIredo, 1799: 85 (1)).

ora, se à partida Pedro de Figueiredo admite a distinção entre 
supino e particípio, tal como, por exemplo, Beauzée que admite que 
«le prétérit du participe passif (…) ne diffère du supin, qu’en ce que le 
participe est déclinable, & que le Supin ne l’est pas» (BeAuZée, 1786: 
455), por outro lado, as explicações que o autor português apresenta 
sobre essa distinção são muito básicas e limitam-se praticamente a 
aspetos de índole formal, parecendo situar-se na linha de pensamento 
dos autores que são criticados por Beauzée que, referindo-se 
explicitamente ao caso do francês, argumenta que «n’est point par la 
forme extérieure ni pas le simple matériel des mots qu’il faut juger de 
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leur nature; autrement, on risqueroit de passez d’erreur en erreur & de 
tomber souvent dans difficultés inexplicables» (BeAuZée, 1786: 8).

na realidade, apesar de considerar o «Participio», sob um prisma 
morfológico, ao qual parece estar apensa uma propriedade definitória 
de índole semântica, como um «nome Adjectivo, que participa 
juntamente da natureza do nome, e do Verbo; isto he, tira do nome o 
genero, e o caso; e do Verbo o tempo, e a acção» (FIgueIredo, 1799: 
85), aduz, apenas, que não se pode atribuir nem ao «gerundio» nem 
ao «supino» tal designação, já que nenhum dos dois se pode incluir 
na sua definição, não tecendo, porém, mais nenhum comentário a 
respeito da distinção entre «Participio» e «gerundio».

relativamente à distinção entre «Participio» e «supino» 
argumenta, tão só, que os «Verbos neutros, ou Intransitivos» não 
têm «voz Passiva» devido ao facto de não possuírem o «Participio do 
Preterito Passivo (…) para ajuntar ao Auxiliar Passivo Ser», embora 
«todos tenham supino para formar os tempos de circumloquio com 
os Auxiliares Activos» (FIgueIredo, 1799: 85). contudo, reitera que 
há «Verbos neutros, de que se formam Participios Passivos», como, 
por exemplo, «Quedo» de «Quietar», «Morto» de «Morrer», «Vivo» 
de «Viver», «Nado ou Nascido» de «Nascer», «Ido» de «Ir», «Vindo» 
de «Vir» (FIgueIredo, 1799: 85 (2)). todavia adverte, através da 
comparação com o latim, que estes verbos «são propriamente os nossos 
Depoentes pela semelhança, que tem com os dos Latinos, a que muito 
correspondem: e estes Participios, que delles nascem» pertencem 
à «classe daquelles (…) que retem na voz Passiva a significação de 
Activos, ou tanto valem, e significam unidos aos Auxiliares Activos, 
como ao Passivo», por exemplo, «E por não gastar o tempo em recitar 
varões insignes, que foram carecidos da vista» ou «Sobre que eram 
succedidos muitos insultos» em que é «facil notar, como os Verbos, 
parecendo de voz Passiva, tem (…) significação Activa, e tanto valem, 
como se para ella mudados se lêsse no primeiro exemplo Careceram, 
[e] no segundo Succediam» (FIgueIredo, 1799: 85-86 (2)). Além 
disso, admite, ainda, que «entre os Participios» existem «alguns no 
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Portuguez com significação Activa, e muitas vezes denotam tempo 
diverso», pelo que não podem servir para «formar a voz Passiva», 
destacando, entre outros, os seguintas casos: «Agoniado. O que t½m 
agonia. Agradecido. O que agradece. (…) Calado. O que se cala. (…) 
Lido. O que lè». (FIgueIredo, 1799: 92).

depois, Pedro de Figueiredo estabelece a distinção entre o 
«Participio» e «alguns nomes Verbaes, ou que derivam dos Verbos», 
como «Amante» de «Amar», «Aggravante» de «Aggravar», «Defendente» 
de «Defender» (FIgueIredo, 1799: 86 (3)), explicando, através da 
comparação com a língua latina, que, embora «se formem á semelhança 
dos Participios dos Latinos» que terminam em «ante, ente, e inte», não 
são «Participios em Portuguez» (FIgueIredo, 1799: 86 (3)), pois só 
se pode considerar «Participio» aquele que «significa com tempo acção 
de huma cousa, que se emprega em outra, e suppõe acção, e paciente» 
(FIgueIredo, 1799: 86). deste modo, insiste que, para além de 
estes «nomes verbaes» não poderem ser considerados «Participios» 
por não «gosarem d[esta] natureza dos Verbos, donde nascem» 
(FIgueIredo, 1799: 86), «seriamos obrigados a chamar defectivos» 
à maior parte dos verbos portugueses pelo simples facto de «carecerem 
destes Participios», sendo, no entanto, «em tudo o mais regulares», 
por exemplo, «Louvar, Estimar, Admirar, Honrar» (FIgueIredo, 
1799: 86 (3)). Pela mesma razão «seriamos obrigados a ter como 
Anómalos os verbos «Ausentar, (…), Patentear, Obedecer, Permanecer, 
Arguir, Presidir», porque fazem no particípio «Ausente, (…) Patente, 
Obediente, Permanente, Arguente, Presidente» (FIgueIredo, 1799: 87 
(3)), respetivamente. neste sentido, faz ainda a seguinte advertência: 
«de que Verbos fariamos Participios a Elegante, Affluente, Indigente, 
Penitente, Sciente» (FIgueIredo, 1799: 87 (3)), entre outros que, 
também, são formados à semelhança dos Latinos, o mesmo sucedendo 
com «alguns nomes verbaes, que temos derivados dos Participios do 
Futuro, que os Latinos acabavam em rus, e dus», por exemplo, «Venturo, 
Futuro, Memorando, Miserando, Venerando, Moribundo, Furibundo», 
advogando, de um ponto de vista semântico-formal, que, apesar de na 
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«sua significação» corresponderem aos particípios, não gozam das suas 
propriedades e por isso devem «ser excluídos da classe dos Participios» 
(FIgueIredo, 1799: 87 (3)).

Por fim, sem caracterizar o «gerundio» estabelece a sua diferença 
em relação ao «supino», aduzindo, de um ponto de vista semântico-
morfológico, ao qual parece estar ligado um critério de cunho sintático 
colocacional ou combinatório, que o «gerundio he voz do Presente» 
e o «supino he [voz] do Preterito», sendo que o «gerundio se toma 
sempre só, e como voz simples do Verbo» e o «supino, como lhe he 
proprio, ha mister de ser acompanhado dos Auxiliares, sem os quaes 
se não póde usar, pois t½ unicamente lugar nos tempos compostos» 
(FIgueIredo, 1799: 86).

3.6. Anónimo (1804)

À semelhança de Pedro de Figueiredo, o gramático anónimo de 
1804, no seu Compedio da grammatica portugueza, não confere ao 
particípio o estatuto de classe de palavras, considerando-o, tal como 
já referimos no tratamento do «nome», uma subclasse do «nome 
Adjectivo» (AnÓnIMo, 1804: 9), pelo que segue a tradição gramatical 
renascentista que classifica o particípio como uma subclasse do «nome 
adjectivo» ou do verbo. Por outro lado, o gramático anónimo trata do 
particípio no contexto dos «nomes adjectivos», opostamente a todos os 
gramáticos deste corpus, já que todos eles teceram as suas cogitações 
a respeito do particípio no âmbito do verbo, embora Pedro José da 
Fonseca lhe dedicasse um capítulo distinto. como também já tivemos 
oportunidade de referenciar, sob um ponto de vista que designamos 
de semântico ou lógico objetivo, declara que o «nome adjectivo» 
«Participio he o que naõ só significa a qualidade de huma cousa, mas 
tambem indica acçaõ ou paixaõ, como o Verbo de que deriva», por 
exemplo, «Amante, Amado» (AnÓnIMo, 1804: 10). desta definição 
importa salientar que o gramático não refere, explicitamente, que o 
particípio tem propriedades do verbo, tal como o haviam feito os outros 
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gramáticos deste corpus. não obstante, essas características parecem 
sobressair da própria definição de particípio, seguindo, também, neste 
aspeto, a noção de particípio reconhecida na longa tradição gramatical. 
Por outro lado, implicitamente, também se pode aduzir que a divisão 
do particípio em ativo e passivo subjaz à própria caracterização de 
particípio, pelo que o gramático segue a divisão estabelecida claramente 
por reis Lobato e Pedro da Fonseca e implicitamente por João Joaquim 
casimiro.

Além disso, no contexto do verbo, o gramático anónimo aduz 
que o particípio de um verbo se junta às «vozes do Verbo passivo Ser» 
para com este formar o «circunloquio» que colmata a inexistência de 
«Verbos de terminação passiva» na «Lingua Portugueza» (AnÓnIMo, 
1804: 31). todavia, não tece nenhum comentário em relação à distinção 
entre particípio e supino, mas da análise às conjugações verbais 
apresentadas pelo autor, podemos admitir que o supino, enquanto 
elemento constitutivo da formação dos tempos compostos dos verbos 
ativos, é invariável e o particípio, enquanto elemento integrante da 
formação da voz passiva, não o é, por exemplo, o «Supino Am-ado» 
e o «Participio Passado. Am-ado[(s),] Am-ada[(s)]» (AnÓnIMo, 
1804: 50).
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o estudo gramatical que encetamos às gramáticas publicadas entre 
1725 e 1804 permite-nos tecer algumas conclusões genéricas essenciais.

Verificamos que ao longo da centúria de setecentos em Portugal 
houve um aumento significativo do número de produções gramaticais 
sobre a língua portuguesa, que reflete de algum modo as preocupações 
dos gramáticos nacionais com as questões relacionadas com a 
sistematização da língua materna.

Adicionalmente, também constituía preocupação essencial a 
implementação no ensino da aprendizagem da gramática portuguesa, 
utilizando para este desígnio um método simples e eficaz que permitisse 
que os alunos assimilassem as regras facilmente, num curto espaço de 
tempo. ora, tal estudo assumia uma importância fundamental no 
contexto das opiniões pedagógicas dos autores pois, para além de ser 
«a porta» que conduziria a aprendizagem de todos os outros estudos, 
facilitaria a aprendizagem de qualquer língua, sobretudo da latina, 
também ela reduzida ao mesmo método simplificado.

Assim, o ensino da gramática portuguesa assumiu no seio da 
mentalidade dos gramáticos portugueses de setecentos um papel de 
relevo, na medida em que o seu estudo ajudaria a formar cidadãos 
livres, conscientes e capazes de contribuírem para o desenvolvimento 
e enriquecimento da nação. Por estas razões, podemos afirmar que se, 
por um lado, estes gramáticos concretizaram as aspirações pedagógicas 

concLusÃo
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dos gramáticos renascentistas e seiscentistas, nomeadamente João de 
Barros, nebrija, Francisco sánchez, roboredo e os gramáticos de Port-
royal, por outro lado, imbuídos no contexto ideológico-cultural da 
sua época, não foram alheios às teorias dos pedagogos do seu tempo.

Ao reclamarem um método simplificado para o estudo da língua 
portuguesa e latina os gramáticos do século XVIII valorizaram também 
um ensino prático assente na razão, na observação dos factos e no 
conhecimento gradual das matérias, procurando por um lado ajustar 
os conhecimentos à idade dos alunos «Primeyramente naõ ensinarà ao 
menino esta grammatica se naõ depois que souber ler sofrivelemnte, 
e entaõ ensinarlhe primeyro os capítulos, que pertencem aos nomes, 
e lhos fará dar primeyra, segunda, e terceyra vez, ou atè que sayba; e 
perceba perfeytamente o que contèm; e isto mesmo observarà com os 
capítulos dos Verbos, &c (…). sabido pelo menino os rudimentos, lhe 
ensinar a syntaxe simples […]» (Argote, 1725: introdução), e por 
outro lado, fomentar um ensino que desenvolva as suas capacidades 
pois «he util deixar a hum menino difficuldades, que vença» 
(FonsecA, 1799: V). neste novo contexto, as teorias pedagógicas 
escolástico-jesuíticas foram fortemente contestadas, reivindicando-
se a sua proibição no sistema de ensino, cuja concretização viria a ser 
realizada pelo alvará régio de 1759.

cumpre dizer ainda que Argote, Lobato e Fonseca, na esteira 
de sánchez e roboredo, evidenciaram a existência de universais 
linguísticos, comuns a todas as línguas, pelo que o estudo em primeiro 
lugar da língua portuguesa auxiliaria o estudo de outras línguas, 
sobretudo o latim. no entanto, se para Argote as regras gramaticais 
do português eram em quase tudo iguais às do latim, Fonseca, no 
seguimento das considerações tecidas pelo francês du Marsais, 
defendeu que as «regras de huma lingoa só desta mesma lingoa 
devem ser tomadas» (FonsecA, 1799: VII). não obstante estas 
considerações, nenhum dos gramáticos fez alusão à distinção explícita 
entre ‘gramática geral’ – ‘gramática particular’.
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no que diz respeito à definição de gramática propugnada pelos 
autores do corpus, verificamos que, à exceção de Lobato, todos os 
autores a entenderam como a «Arte» que ensina a falar e a escrever 
corretamente, seguindo desta forma a definição tradicional latina, já 
que não teceram mais nenhum comentário significativo a este respeito. 
no entanto, ao terem concebido a ‘palavra’ como ‘sinal’ representativo 
do pensamento humano, casimiro, Fonseca e Figueiredo aproximaram 
este conceito à noção de ‘palavra’ apresentada pelos gramáticos de 
Port-royal e pelos gramáticos enciclopedistas franceses. 

Quanto à definição de gramática apresentada por Lobato – 
«grAMMAtIcA Portugueza he a Arte, que ensina a fazer sem erros 
a oração Portugueza» (Lobato in AssunÇÃo, 2000: 143), verificamos 
que ela se aproxima da definição do Brocense.

entretanto, também não entrevimos qualquer explicitação por 
parte dos autores a respeito da noção de gramática como ciência, apesar 
das influências exercidas por Francisco sánchez em Argote e Lobato, 
e por du Marsais e condillac em Fonseca.

Por isso, estas gramáticas são essencialmente normativas e 
descritivas, pretendendo fixar as regras da língua portuguesa a partir do 
uso. no entanto, no que diz respeito às fontes ilustrativas das matérias, 
apuramos também algumas dissemelhanças entre os autores. se Argote, 
Lobato, casimiro e o gramático anónimo optaram pelo recurso a 
exemplos de criação própria para registar o uso, tal como já o haviam 
feito Fernão de oliveira e João de Barros. Figueiredo e Fonseca, por 
seu turno, forragearam os seus exemplos nos clássicos portugueses, 
seguindo o mesmo procedimento de autores como du Marsais.

no que diz respeito à divisão das gramáticas propostas, devemos 
evidenciar que Lobato, casimiro, Figueiredo e o gramático anónimo 
de 1804 seguiram a divisão latina mais comum entre os gramáticos, 
estabelecendo quatro partes – a etimologia, a sintaxe, a ortografia e a 
prosódia. de acordo também com a tradição, conferiram um estatuto 
de relevo às partes da oração. contador de Argote apresentou uma 
divisão quadripartida da gramática, incluindo no final um breve 
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tratado de ortografia. no entanto, consagrou uma importância 
relevante às partes da oração, mas não negligenciou o estudo da 
sintaxe, pelo que foi o primeiro autor português, na esteira de Port-
royal, a dar um tratamento autónomo à esta parte da gramática, já 
que tradicionalmente era referenciada no âmbito das partes da oração.

como tivemos oportunidade de constatar, a divisão da gramática 
proposta por Fonseca constituiu uma novidade no corpus gramatical 
estudado, na medida em que este autor, influenciado por condillac, 
apresentou apenas duas partes a «primeira trata de cada huma das 
palavras soltas, e desunidas humas das outras» e a segunda «das 
palavras juntas, e ordenadas de modo, que exprimão algum conceito» 
(FonsecA, 1799: 2).

no que concerne ao sistema de classes de palavras, evidenciamos 
que Lobato, casimiro e Fonseca apresentaram um sistema de nove 
classes: artigo, nome, pronome, verbo, particípio, preposição, advérbio, 
conjunção e interjeição. contador de Argote, por seu turno, expôs 
as mesmas classes, não conferindo ao artigo o estatuto de classe 
independente, limitou-se, por isso, a estabelecer um sistema de oito 
classes de palavras, pelo que seguiu o esquema proposto por Prisciano.

Pedro de Figueiredo e o gramático anónimo afastam-se dos 
restantes autores do corpus, já que o primeiro anunciou um sistema de 
quatro classes de palavras: artigo, nome, verbo e partícula e o segundo 
expôs um sistema de três classes: nome, verbo e partícula, pelo que 
se aproximaram da classificação apresentada por Francisco sánchez.

em relação ao nome, constatamos que, em sintonia com a 
tradição greco-latina, todos os autores do corpus dedicaram uma parte 
considerável das suas gramáticas ao estudo desta parte da oração. não 
obstante, a sua caracterização foi estabelecida com base em critérios 
distintos.

À semelhança de Prisciano, reis Lobato, Fonseca, Figueiredo e o 
autor anónimo de 1804 definiram nome através do recurso ao critério 
semântico ou lógico objetivo. contador de Argote conciliou esse 
critério com o morfológico, aproximando a sua definição à de dionísio 
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da trácia. Por seu turno, casimiro usou o critério morfológico como 
critério único na respetiva definição.

Por seu turno, os gramáticos do corpus, à exceção de Argote e 
de Fonseca, na esteira dos autores escolásticos da época Medieval, 
consideraram o nome como uma macro classe que por sua vez 
englobava duas subclasses: o nome substantivo e o nome adjectivo. 
Fonseca adaptou esta subdivisão, mas ampliou-a com os primitivos, 
os derivados, os collectivos, os verbais, os compostos e numeraes, sendo 
que os primeiros, os terceiros e os quartos foram caracterizados com 
o recurso a um critério semântico, e os segundos e os quintos foram 
definidos em termos exclusivamente morfológicos. nesta classificação, 
o gramático em causa ainda compartimentou os derivados em gentílicos 
ou nacionais, patronímicos, aumentativos e diminutivos, os quais foram 
definidos com o recurso ao critério semântico ou lógico-objetivo 
que foi coadjuvado, porém, pelo morfológico e o pragmático na 
caracterização de aumentativos e diminutivos. 

contador de Argote consignou, além do adjectivo e do substantivo, 
uma série de outras subclasses primárias, que dependem diretamente 
da classe do nome, a saber: proprios, appellativos, collectivos, relativos, 
infinitos, patrios, nacionais, partitivos, numeraes, positivos, comparativos, 
superlativos. na caracterização destas subclasses primárias, verificou-
se que contador de Argote não utilizou o mesmo tipo de critério 
linguístico. o semântico ou lógico objetivo foi selecionado para as 
definições de nomes proprios, appellativos, collectivos, patrios, nacionais, 
partitivos, numeraes, positivos, comparativos, superlativos, encontrando-
se combinado com o critério sintático funcional na caracterização 
de nomes relativos. Pelo contrário, adoptou um critério formal na 
definição de nomes infinitos.

Quanto às definições de nome substantivo e de nome adjectivo 
propostas por todos os autores verificou-se que predominou o critério 
semântico, a ele recorrendo todos os gramáticos do corpus, sendo 
o único critério usado por casimiro. Além deste critério, usaram 
o sintático-funcional Argote, reis Lobato, Fonseca Figueiredo e o 
gramático anónimo de 1804, embora Fonseca se referisse apenas ao 
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caso do nome substantivo e o gramático anónimo salientasse apenas 
o caso do nome adjectivo. 

nas definições de nome adjectivo e de nome substantivo reis 
Lobato utilizou ainda o critério morfológico. Fonseca serviu-se, 
ainda, do critério sintático colocacional na caracterização de nome 
adjectivo, pois este junta-se ao substantivo. Além disso, foi pioneiro, 
entre os seus contemporâneos, a ter em conta, na própria definição 
de nome substantivo, a noção de nome abstracto, embora não se 
reportasse explicitamente a tal designação. no entanto, por influência 
da gramatica castelhana da real Academia espanhola fala dos nomes 
que significam uma «substancia espiritual» e que só são conhecidos 
pelo nosso entendimento, retomando desta forma a tradição gramatical 
cujas raízes remontam a «donato, diomedes y Prisciano» que incluíram 
os «abstractos» na «su clasificación del nombre» (AsencIo, 1985: 64).

estabelecidas as distinções entre nome substantivo e nome 
adjectivo, todos os gramáticos do corpus procederam a uma nova 
compartimentação de cada uma destas subclasses, cuja exceção 
diz respeito apenas a contador de Argote pelas razões já expostas 
anteriormente.

Quanto às subclasses do nome substantivo, cumpre salientar que 
Lobato, Fonseca, Figueiredo e o gramático anónimo apresentaram 
uma divisão bipartida do substantivo, consignando os proprios e os 
appellativos, caracterizando-os de um ponto de vista semântico. Por 
sua vez, Lobato e Figueiredo procederam ainda a uma subdivisão dos 
appellativos em collectivos, augmentativos e diminutivos, sendo que 
Figueiredo os descreveu apenas em bases semânticas e Lobato, além 
do critério semântico, apensou à definição de collectivos, augmentativos 
e diminutivos um critério formal. Figueiredo ainda fez depender dos 
appellativos, os collectivos e os os augmentativos e os diminutivos, 
selecionando o critério semântico como critério único nas respetivas 
definições.

casimiro subdividiu o nome substantivo também em três 
subcategorias: proprios, appellativos e collectivos, caracterizando-os 
em bases semânticas e, apesar de ter compartimentado os collectivos 
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em augmentativos e diminutos, não adiantou nenhum pormenor em 
relação à sua definição.

Quanto ao nome adjetivo, cumpre salientar que reis Lobato o 
subdividiu em nove subcategorias – partitivo, numeral (cardeal e 
ordinal), patrio, gentilico, positivo, comparativo, superllativo, pronome e 
participio. As primeiras quatro foram definidas em termos semânticos. 
o mesmo critério foi utilizado na caracterização de positivo, 
comparativo e superlativo. no entanto, aos dois últimos acrescentou 
ainda o critério sintático colocacional ou combinatório. Por fim, 
caracterizou o pronome de um ponto de vista sintático funcional e o 
participio de um ponto de vista semântico-morfológico.

casimiro compartimentou o nome adjetivo em cinco subclasses: 
gentilicos, patrios, positivos, comparativos e superlativos, tratando-os 
sob um prisma semântico ou lógico objetivo.

na subdivisão do adjetivo consignada por Fonseca, verificamos 
que contemplou o positivo, o comparativo, o superlativo e o participio, 
sendo que os três primeiros foram caracterizados numa perspetiva 
semântica. nos comparativos procedeu ainda a uma subdivisão tripla 
em comparativos de superioridade, de inferioridade e de igualdade, 
embora não tenha feito a respetiva caracterização, e nos superlativos 
ainda os subdividiu em absolutos e relativos, definindo-os em termos 
semânticos e sintáticos.

na subclasse do nome adjetivo, Figueiredo apresentou uma 
subdivisão tripartida: adjectivo propriamente dito, pronome e participio, 
sendo a caracterização dos primeiros referenciada com a conciliação 
de um critério sintático colocacional com um critério semântico, a 
segunda através da combinação do critério sintático com o semântico, 
e o terceiro com o recurso a um único critério linguístico: o semântico 
ou lógico objetivo. Ademais, Figueiredo na subclasse do adjectivo 
propriamente dito procedeu, ainda, a uma nova divisão, englobando os 
partitivos, os possessivos, os numerais (cardinal e ordinal), os patrios, os 
gentilicos, os positivos, os comparativos e os superlativos, caracterizando-
os sob um ponto de vista semântico.
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o gramático anónimo fragmentou o nome adjetivo em oito 
subclasses – méro ou positivo, pronome, participio, numeral, patrio, 
patronimico, comparativo e superlativo. destas subclasses apenas 
caracteriza, semanticamente, os adjetivos méro ou positivo, pronome, 
participio, comparativo e superlativo.

seguindo contador de Argote, Fonseca ampliou o número de 
subclasses que dependem diretamente da macro classe do nome. Além 
das classes – nome substantivo e do nome adjectivo reivindicadas por 
todos os autores do corpus, reconheceu, ainda, mais seis subclasses: 
primitivos, derivados, collectivos, verbaes, compostos e numerais. os 
primitivos foram apresentados sob um prisma semântico. os derivados, 
tendo sido caracterizados sob uma perspetiva definitória de cariz 
morfológica, foram, ainda, ramificados em gentilicos ou nacionais, 
patronimicos, aumentativos e diminutivos, denotando-se o recurso a uma 
combinação do critério morfológico com o semântico, nas respetivas 
definições. os collectivos, referenciados através do critério semântico 
ou lógico objetivo, foram compartimentados em duas subclasses: 
geraes e partitivos. os verbaes foram descritos por via de um prisma 
semântico. os compostos através de uma perspetiva definitória de cariz 
formal e os numerais através de um critério semântico. nestes últimos, 
o autor anunciou a última subdivisão: adjectivos, que subdividiu, por 
meio de um critério semântico, em absolutos ou cardeaes, e ordinaes; 
substantivos que compartimentou, por via de um critério semântico, 
em: collectivos e partitivos ou diminutivos; substantivos ou adjectivos, 
referenciando, numa ótica semântica, os partitivos ou aumentativos; 
e os numeraes de repetição.

da leitura às definições dos elementos nominais propostas por 
estes autores, podemos concluir que, à semelhança da tradição latina, 
o critério semântico foi selecionado para caracterizar a maior parte 
das subclasses apresentadas. no entanto, outras subclasses foram 
enformadas de vários critérios e, por isso, são mais inconsistentes, pelo 
que a classe do nome constitui «una categoria híbrida, estabelecida 
sobre bases heterogéneas» que «nos hacen dudar de la calidad y validez 
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de los sistemas clasificatorios de los gramáticos» (VAQuerA, 1986: 
268) que os apresentam.

não obstante este facto, Figueiredo revelou-se o autor mais estável, 
na medida em que assentou a caracterização da maioria das subclasses 
numa base semântica, sendo, por esta razão, o autor do corpus que 
mais homogeneidade apresentou relativamente à classe do nome. 
Assim, a classificação proposta por Figueiredo parece ir ao encontro 
dos pressupostos intrínsecos a «una clasificación propriamente dicha» 
(AsencIo, 1985: 14), pois gómez Asencio defende que «debe usarse 
un solo criterio clasificatorio; (…) los términos incluidos en ella, 
definidos por un mismo criterio, deben ser mutuamente excluyentes; 
(…) dichos términos deben entrar, en algún sentido, en oposición 
entre sí» (AsencIo, 1985: 14), o que não aconteceu com autores 
como Argote e de certa forma com Fonseca, que apresentaram as 
várias subclasses sem nenhuma interdependência ou relação entre si.

Ainda a propósito das classificações propostas por cada um 
dos autores, averiguámos que se trata de esquemas alargados, 
assimilados dos esquemas da gramática latina. Fonseca foi o autor 
que mais modificações estabeleceu aos elementos nominais dos seus 
predecessores, o que «podría ser síntoma de la preocupación por 
corrigir las insatisfactorias clasificaciones anteriores y por elaborar una 
clasificación (en sentido actual) nueva, más adecuada» (AsencIo, 
1985: 14) à especificidade do português, embora os elementos 
definitórios do nome tenham permanecido imutáveis. 

Por outro lado, todos os gramáticos defenderam que o nome 
era uma classe de palavras com variação em número, em género, e 
em caso, cuja exceção se deve a Fonseca por não contemplar o caso, 
considerando-se, neste aspeto, o gramático que mais se apartou da 
influência da gramática latina.

no que diz respeito ao substantivo, aferimos que todos os autores 
identificaram o singular e o plural, na categoria gramatical número. 
no género, todos reconheceram o masculino e o feminino. Lobato, 
casimiro reconheceram ainda o «commum de dous» e o «epiceno ou 
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promiscuo». contador de Argote e Fonseca evidenciaram o «comum 
de dois» e Figueiredo incluiu os «promiscuos» nos nomes «communs 
de dous».

Quanto aos nomes adjetivos, todos os gramáticos do corpus 
admitiram que o adjetivo em si mesmo não tinha género, mas apenas 
variação na sua terminação, pelo que identificaram os adjetivos de 
duas terminações e os adjetivos com uma só terminação.

na categoria gramatical caso, excetuando Fonseca, todos os outros 
aceitaram os seis casos latinos. este facto é importante, na medida 
em que traduziu o apego, ainda bastante enraizado, dos autores em 
estudo à gramática latina, verificando-se mesmo um certo retrocesso 
em relação à primeira gramática portuguesa de Fernão de oliveira, 
que identificou apenas quatro casos para a língua portuguesa. Porém, 
Fonseca apartou-se por completo de todos os outros gramáticos do 
corpus, já que não expôs esta categoria gramatical.

Quanto ao verbo, verificámos que ele assumiu também uma 
posição de relevo no contexto das classes de palavras para todos os 
gramáticos do corpus, sendo que Fonseca lhe concedeu a designação 
de parte «essencial da oração».

na caracterização do verbo, cumpre salientar que todos os autores 
se socorreram do mesmo critério linguístico: o semântico. Foi usado 
como critério único por Lobato, casimiro e o gramático anónimo. 
Fonseca e Figueiredo anexaram-lhe uma propriedade definitória de 
cariz sintática, e Argote rematou-a com um ponto de vista formal.

não obstante serem as características semânticas aquelas que 
predominaram nas definições do verbo, a forma como alguns autores 
as apresentaram, permitiram-nos deduzir algumas implicações 
sintáticas, na caracterização desta classe de palavras. Foi o caso de 
Lobato e Figueiredo, cujas definições remeteram para uma análise 
intradiscursiva, tendo em conta o contexto em que o verbo se 
encontrava. daqui se conclui que apesar de a definição de verbo ser 
assente num critério semântico, este perdeu relevância em favor do 
critério sintático, pelo que se verificou um certo grau de distanciamento 
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em relação aos critérios seguidos pela tradição greco-latina, que 
atribuía ou ao critério morfológico ou ao critério semântico, ou ainda 
aos dois, uma posição de relevo na respetivas caracterização do verbo.

cumpre salientar, ainda, que Lobato, Figueiredo e o gramático 
anónimo defenderam que a função principal do verbo era «afirmar 
alguma coisa», pelo que se aproximaram da noção de verbo exposta 
pelos gramáticos de Port-royal, que apontaram a afirmação como a 
principal característica no verbo.

no que diz respeito às subclasses dos verbos, constatámos 
que a sistematização apresentada pelos autores é acentuadamente 
heterogénea. A primeira subdivisão do verbo, apresentada por Lobato 
e casimiro, foi a de ativo e o passivo. Argote e Fonseca acrescentaram 
a esta divisão o neutro. Figueiredo também fragmentou o verbo em 
ativo e passivo, mas englobou o transitivo, o neutro, o reflexivo e o 
recíproco, no verbo ativo. o gramático anónimo também subdividiu 
o verbo em ativo e passivo, mas compartimentou o ativo em mero ou 
transitivo e neutro ou intransitivo.

relativamente ao verbo ativo, todos os autores encetaram uma 
definição baseada num critério semântico, constituindo um fator 
que os aproximou das caracterizações semânticas estabelecidas pela 
tradição gramatical, nomeadamente a de Prisciano que sinonimizava 
os verbos ativos com os verbos que designavam ação.

Para Fonseca, Figueiredo e para o gramático anónimo a designação 
semântica de verbo ativo foi complementada com uma outra conceção 
sintática mais importante, uma vez que a ação ou significação do 
verbo passa a outra coisa, a um objeto, daí as designações de ativo ou 
transitivo. se estes gramáticos assumiram como termos sinónimos 
as noções de «ativo» e «transitivo» vão de encontro às mesmas 
designações tradicionais em que se fazia a distinção por um lado, 
pelo significado em que o verbo era ativo porque significava ação 
e por outro lado, pela sintaxe em que o verbo era transitivo porque 
admitia ou exigia complemento (cf. AsencIo, 1985: 100). no entanto, 
estas noções não eram forçosamente equivalentes. Assim, se a noção 
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de transitividade consignada na tradição gramatical, mormente em 
Prisciano, era encarada apenas como uma construção possível de 
um dado verbo, ou seja, de uso sintagmático, passou a ser, para estes 
gramáticos portugueses, uma subclasse paradigmática dos verbos, 
conciliando numa única corrente essencialmente sintática dois pontos 
de vista tradicionais distintos: o semântico e o sintático, sendo que a 
designação sintática de que a significação do verbo passa a outra coisa 
parece ter sido o conceito mais importante para os autores portugueses.

os autores que identificaram o verbo neutro caracterizaram-no 
sob um ponto de vista semântico. Porém, a definição de Fonseca foi a 
que denotou uma influência mais acentuada da tradição gramatical, já 
que o verbo em causa não «significa acção alguma» (FonsecA, 1799: 
85) como feita ou recebida pelo sujeito, mas exprime simplesmente 
o estado do sujeito, por isso, não é ativo nem passivo, pelo que 
semanticamente se opunha quer ao verbo ativo quer ao verbo passivo.

Por outro lado, constatamos que o ponto de vista semântico 
presente nas definições apresentadas por contador de Argote, 
Figueiredo e pelo gramático anónimo não está em consonância com 
as explicações consignadas nas definições tradicionais, já que nestas 
o verbo neutro não significava nem ação nem paixão e para aquelas o 
verbo neutro significava ação. ora, daqui se depreende que o critério 
semântico selecionado pelos autores portugueses tornou-se redundante 
na distinção entre os verbos ativos e neutros, já que estes últimos 
faziam parte dos ativos e por essa razão significavam ação, e mesmo 
que se faça depender os neutros da macro classe do verbo, como foi 
o caso de Argote, a oposição semântica entre ativo e neutro também 
não se podia estabelecer, pois os dois significavam fazer alguma coisa.

Ademais, na definição semântica apresentada por estes autores 
parecem sobressair ainda algumas implicações sintáticas, sendo que 
elas foram mais visíveis em Figueiredo e no gramático anónimo. estes 
dois autores referiram explicitamente que o verbo neutro também 
se chamava intransitivo, visto que a ação exercida pelo sujeito não 
recaía em nenhum outro sujeito diverso, pelo que estão também 
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em desacordo com a designação de verbo neutro tradicional (não 
significa nem ação, nem paixão). estão, porém, de acordo com o que 
a tradição gramatical designava sintaticamente por verbo intransitivo, 
cuja significação não passava a um objeto, sendo de destacar que foi 
precisamente este critério sintático que permitiu distinguir, para os 
autores portugueses, os verbos neutros dos verbos ativos.

daqui se conclui que a oposição semântica entre verbos ativos e 
neutros consagrada na tradição gramatical foi substituída por uma 
oposição sintática, já que esta oposição só podia ser estabelecida por 
aspetos sintáticos. talvez tenha sido esta a razão que levou Figueiredo 
e o gramático anónimo a estabelecerem como subclasse paradigmática 
do verbo ativo a noção de intransitivo, e, embora tenham utilizado 
também a designação semântica de neutro, este perdeu por completo 
o seu valor primitivo e só aspetos sintáticos permitem opô-lo ao 
ativo. este facto torna-se importante, na medida em que contribui 
significativamente para que o ponto de vista sintático seja cada vez 
mais valorizado, sendo de notar que esta evolução permitirá que ao 
longo do século XIX o verbo seja estudado tendo em conta a noção 
de regime.

Por outro lado, Figueiredo fez depender diretamente do verbo 
ativo o «reflexivo». este verbo foi também referenciado por Argote 
e Fonseca. todavia, Argote apontou apenas o «recíproco» fazendo-o 
depender diretamente da macro classe do verbo, enquanto Fonseca o 
considerou como uma subclasse dos verbos pronominais.

na definição de verbo «reflexivo», os três autores socorreram-se do 
critério semântico para referir que os verbos «reflexivos» exprimiam 
uma ação, sendo de notar que nos verbos «recíprocos» apontados por 
Fonseca e Figueiredo essa ação era recíproca. Ao critério semântico 
aliaram um outro de cariz sintático, na medida em que para Fonseca 
e para Figueiredo o verbo «reflexivo» era aquele cuja ação exercida 
pelo sujeito recaía no próprio sujeito, sendo esta a caracterização 
apresentada por Argote, embora este autor denominasse este verbo 
de «recíproco».
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no que diz respeito ao verbo «recíproco», a definição de Figueiredo 
é mais esclarecedora, já que defendeu que nas «vozes do Plural se 
encontra mutuamente a ação dos Verbos entre si de maneira, que 
cada uma das pessoas, que a exercita, a recebe tambem da outra» 
(FIgueIredo, 1779: 23). não obstante este facto, nenhum dos três 
gramáticos explicou convenientemente o valor semântico-sintático 
do pronome que acompanhava o verbo, pelo que das definições 
apresentadas pode concluir-se que as designações de recíproco, 
reflexivo e pronominal se reportavam exclusivamente ao que as 
gramáticas tradicionais atuais chamam «verbo reflexivo». Mesmo 
assim, a sistematização apresentada por Fonseca é a que mais se 
aproxima das sistematizações dos gramáticos da atualidade.

todos os gramáticos do corpus opuseram ao verbo ativo, o verbo 
passivo que foi definido tendo em conta um critério semântico-
sintático, já que o verbo passivo, tendo em conta a tradição gramatical, 
significava «paixão», isto é, o sujeito apenas recebia a ação exercida 
por outrem. 

deste modo, parece existir consenso no que diz respeito à 
oposição estabelecida pelos autores entre ativo e passivo, já que todos 
eles consideraram que as duas subclasses se opunham pelos mesmos 
critérios semântico-sintáticos.

denotou-se também uma certa unanimidade entre os autores 
setecentistas em considerarem, de uma forma mais ou menos explícita, 
a inexistência de verdadeiros verbos passivos em português, pelo que a 
sua falta se remediava com um circunlóquio constituído pelas formas 
verbais do verbo ser+particípio do verbo a conjugar.

Figueiredo foi ainda o único autor que estabeleceu uma subdivisão 
do verbo passivo em «substantivo» e «adjectivo», caracterizando o 
verbo substantivo, através do recurso a um critério semântico, numa 
perspetiva extra oracional, na esteira de Prisciano, identificando-o 
apenas com o verbo «ser», ao qual opôs semanticamente o verbo adjetivo 
que correspondia a todos os outros verbos. este aspeto assume uma 
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importância relevante na história das ideias linguísticas em Portugal, 
na medida em que, por um lado, perpetuou a teoria do verbo único, 
de raiz prisciânica, largamente difundida pelos gramáticos franceses 
de Port-royal. e, por outro lado, contribui para que a análise do verbo 
«ser» deixasse de ser vista como uma análise extra proposicional e 
passasse a ser encarada, ao longo do século XIX, como uma análise 
intra proposicional, de base essencialmente sintática, onde se denota 
uma acentuada influência das ideias gramaticais francesas, de cunho 
filosófico, em que a a caracterização do verbo «ser» foi complementada 
com a noção de verbo atributivo. Figueiredo foi o único autor do 
corpus que parece ter assimilado a teoria do verbo único, sendo que 
este verbo «está de alguna manera contenido, implícito, en todas las 
demás palabras que tradicionalmente habían venido llamando verbos» 
(AsencIo, 1885: 122-123).

no que diz respeito aos verbos pessoais/impessoais apenas Argote, 
Fonseca e Figueiredo apontaram esta subclasse, caracterizando-a 
em termos morfológicos, embora Figueiredo só tenha referido os 
impessoais. no entanto, Fonseca foi o gramático que adiantou uma 
caracterização mais pormenorizada, contemplando os verbos que 
eram usados quer pessoal quer impessoalmente, tecendo algumas 
considerações bastante pertinentes que encontramos nas gramáticas 
tradicionais da atualidade. Ademais, chamou a atenção para o facto de 
alguns gramáticos atribuírem erradamente aos verbos impessoais, a 
designação de «defetivos», defendendo, de um ponto de vista formal, 
que tal terminologia só deveria ser aplicada aos verbos «que tem falta 
de alguns tempos» (FonsecA, 1799: 91).

todos os gramáticos do corpus estabeleceram também a divisão 
dos verbos em regulares e irregulares, utilizando o critério formal para 
a sua caracterização. também identificaram três conjugações para a 
língua portuguesa, afastando-se claramente das quatro conjugações 
latinas. não obstante esta classificação, Fonseca foi o gramático que 
analisou de um ponto de vista mais atual os verbos irregulares, já que 
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os seus comentários se aproximam das asseverações tecidas pelos 
autores das gramáticas atuais.

Além disso, existe também conformidade entre os autores no que 
aos verbos auxiliares diz respeito, apresentando como únicos verbos 
auxiliares do português os verbos «ser», «haver» e «ter», aos quais o 
gramático anónimo adicionou o verbo «estar».

Argote e Fonseca aumentaram ainda a tipologia verbal ao 
estabelecerem a divisão dos verbos em simples e compostos. no entanto, 
Argote usou apenas o critério formal e Fonseca adicionou-lhe algumas 
propriedades semânticas. Além disso, este autor estabeleceu uma 
divisão tripartida dos verbos compostos em «próprios», «impróprios» 
e «frequentativos», sendo que esta classificação viria a influenciar a 
sistematização proposta por soares Barbosa, já no século XIX.

no que diz respeito à pessoa verbal, na senda da tradição greco-
latina, todos os gramáticos admitiram de uma forma mais ou menos 
explícita a existência de três pessoas em cada número. 

Quanto à categoria gramatical número, todos os autores 
reconheceram o singular e do plural.

no modo verbal, todos os autores do corpus admitiram apenas 
quatro modos verbais para o português: indicativo, conjuntivo, 
imperativo e infinitivo, sendo que este aspeto é um dos mais relevantes 
na evolução das ideias linguísticas dos gramáticos setecentistas, já que 
se afastaram da gramática latina, que considerava o modo optativo, e 
dos primeiros gramáticos da língua portuguesa. Porém, apenas Argote, 
Lobato e Fonseca caracterizaram cada um dos modos.

na caracterização do indicativo, selecionaram o mesmo critério 
semântico que, no entanto, foi coadjuvado por um critério sintático na 
definição apresentada por Fonseca. o conjuntivo foi definido através 
da combinação de um critério semântico com um critério sintático. 
o imperativo foi também caracterizado, unanimemente, pelo recurso 
a um critério semântico. Por fim, o modo infinitivo, ao contrário de 
todos os outros, foi caracterizado tendo por base uma mescla criterial. 
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Assim, se os três autores se socorreram do mesmo critério semântico, 
Argote e Fonseca serviram-se também do critério sintático que foi, no 
entanto, coadjuvado com um critério formal na definição exposta por 
Fonseca e Lobato. estes gramáticos estabeleceram uma sistematização 
bastante detalhada e completa dos modos verbais do português, 
tecendo comentários bastante atuais sobre o assunto. Acresce, ainda, 
notar que esta conformidade setecentista em relação aos modos 
verbais não se faz sentir nos autores das gramáticas tradicionais da 
atualidade, mormente ao número de modos verbais existentes na 
língua portuguesa.

Quanto à noção de tempo verbal, ela foi definida por Argote, 
Lobato, Fonseca e pelo gramático anónimo que recorreram a um 
prisma semântico para a elaboração da respetivas caracterização. no 
entanto, Lobato e Fonseca aliaram ao critério semântico um critério 
de cunho formal. Além disso, os quatro autores estabeleceram a 
distinção dos tempos presente, passado e futuro, utilizando na respetiva 
caracterização um critério formal.

Além disso, todos os gramáticos do corpus consignaram a divisão 
dos tempos verbais em simples e compostos. no entanto, Fonseca 
foi o único gramático a proceder a uma sistematização dos tempos 
em causa, caracterizando em termos formais e sintáticos a noção de 
simples e composto.

Por outro lado, todos os autores do corpus usaram a terminologia 
consignada pela tradição latina no que à designação dos tempos verbais 
diz respeito. Porém, verificou-se uma discrepância significativa em 
relação à distribuição das formas verbais por tempos e por modos, quer 
em relação aos tempos simples quer em relação aos tempos compostos. 

no que diz respeito ao gerúndio, verificou-se que as observações 
prestadas pelos gramáticos do corpus foram muito escassas e pouco 
esclarecedoras, sendo que Lobato e casimiro apelidaram a forma 
verbal terminada em -ndo de particípio. não obstante, todos os autores 
parecem incluir o gerúndio no modo infinitivo, mas apenas Argote e 
Fonseca expuseram a sua definição que foi assente em bases semântico-
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formais por Argote, às quais Fonseca acrescentou propriedades 
definitórias de carácter sintático.

Assim, apesar de esta mescla criterial retirar uma certa consistência 
à caracterização do gerúndio, verificamos que a definição de Fonseca 
foi mais pertinente e completa, na medida em que o gerúndio, enquanto 
«inflexão do verbo», designava «o estado do sujeito, a razão, ou o 
fundamento da acção, huma maneira, ou hum meio para chegar a 
hum fim», no entanto, «o seu significado tem dependencia de outro 
verbo principal, que com elle entra na mesma frase» (FonsecA, 
1799: 105-106), sendo de destacar que a única observação tecida por 
Figueiredo a respeito do gerúndio parece contrariar a de Fonseca, pois 
admitiu que o gerúndio se tomava sempre só, como voz simples do 
Verbo» (FIgueIredo, 1799: 86). Por outro lado, cumpre assinalar 
que todos os gramáticos assumiram que o gerúndio também exprime 
tempo, pelo que apresentara o gerúndio presente, como equivalendo à 
forma «amando» ou «louvando», muito embora o gramático anónimo 
não explicitasse claramente se se tratava do presente.

no que diz respeito à doutrina do particípio, verificamos que 
os gramáticos do corpus usaram nomenclaturas distintas para se 
referirem a uma mesma matéria, pelo que se torna difícil estabelecer 
um paradigma fidedigno em relação às ideias linguísticas sobre este 
assunto. este aspeto assume uma importância relevante sobretudo 
na terminologia utilizada pelos gramáticos na formação dos tempos 
compostos quer na voz ativa quer na voz passiva. no entanto, Fonseca 
foi o autor que melhor sistematizou a formação dos tempos compostos, 
aduzindo que quando o particípio passivo «amado» auxiliava a 
formação dos tempos compostos da voz ativa mantinha-se invariável 
em género e número, retendo a terminação «o».

Para terminar cumpre referir que, seguindo a tradição greco-
latina, Argote, Lobato, casimiro e Fonseca defenderam que o particípio 
era uma classe de palavras autónoma, contrariamente a Figueiredo e 
ao gramático anónimo que o consideraram como uma subclasse do 
nome adjetivo. não obstante esta classificação, os autores em causa 



489

filiaram-se à corrente renascentista que incluía o particípio no nome 
adjetivo, ou no verbo.

A caracterização de particípio oscilou entre um critério formal, 
empregado por Argote e casimiro, um critério semântico, em Lobato, e 
um critério semântico-formal, em Fonseca, Figueiredo e no gramático 
anónimo. no entanto, o ponto de vista formal, consignado na tradição 
gramatical de que o particípio tinha propriedades do nome (adjetivo) 
e do verbo, foi aquele que foi considerado mais pertinente em todos 
os autores. 

Assim, os gramáticos portugueses setecentistas estudados 
consolidaram na tradição gramatical portuguesa a tradição greco-
latina da noção de participação conferida ao particípio. não obstante, 
os autores do corpus foram lacónicos na explanação dos seus pontos 
de vista sobre este assunto, confundindo, não raras vezes, as noções 
conceptuais consignadas ao longo da história, atribuindo às mesmas 
noções terminologias e pontos de vista contraditórios, o que até certo 
ponto corrobora a ideia expendida por calero Vaquera que defende que 
a «categoria del participio se mantiene incoherentemente, por el único 
e injustificado motivo de respetar los esquemas clasificatorios que se 
venín sustentado desde dionísio de trácia» (VAQuero, 1986: 136).

Apesar disso, Fonseca foi sem dúvida o gramático que dedicou 
mais atenção ao particípio, defendendo que este, enquanto nome 
adjetivo, «serve para qualificar os substantivos, e muitas vezes tem 
hum masculino, em hum feminino, hum singular, e hum plural» 
(FonsecA, 1799: 176). no entanto, contrariamente a autores como 
Figueiredo, estabeleceu coerentemente a distinção entre particípio 
ativo «amante», particípio passivo «amado» e entre estes e o que 
considera ser «adjectivos verbaes», que definiu como os «participios, 
em que não ha a regencia dos seus verbos» (FonsecA, 1799: 182).

do que ficou exposto, resta salientar que apesar de os gramáticos 
de setecentos apresentarem algumas divergências e inconsistências na 
sistematização de algumas matérias tratadas neste trabalho, apegando-
se não raro à tradição, verificou-se por outro lado, que houve um 
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claro esforço em afastar-se dessa mesma tradição, tendo em conta a 
especificidade da língua portuguesa. deste modo, a contribuição destes 
autores para a história das ideias linguísticas e gramaticais portuguesas 
é, sem dúvida, inegável, pelo que o trabalho que agora findamos é 
apenas um ponto de partida para futuras investigações.
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