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NOVA

GRAMMATICA

língua portugueza.

PROEMIO.

A osto que o termo grammatica, no seu sentido

stricto , conforme á palavra grega de que deriva e ao

seu radical (ypzpiz-a), se refira á lingua escripta, to

davia , como esta he a imagem da lingua oral , dá-se

o nome de Grammatica á collecção de preceitos para

fallar, escrever e ler huma lingua correctamente ,

isto he, conformando-se ao que o uso dos doutos

tem estabelecido.

As linguas , ainda anteâ de serem escriptas , tem

regras invariaveis, as quaes derivão da relação na

tural que existe entre as nossas sensações , ideias e

pensamentos , e por conseguinte entre as vozes com

que os exprimimos. Por isso , a pezar da immensa

diversidade de linguas que são ou forão faltadas no

globo , nota-se entre as mais d ellas grande confor

midade de structura . ainda miando os seus radicaes
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são inteiramente difFérentes. Em todas se encontrão

os mesmos elementos intellectuaes , e a differenca

em geral consiste na màneira de dispór e collocar

estes elementos. A intelligencia humana he essencial

mente semelhante em todas as regiões do globo ha

bitado, e forçosamente ha de adoptar hum dos sys-

temas de linguagem natural que serve de base ás

diversas familias de linguas conhecidas. Estes sys-

temas são pouco numerosos, e ainda os que á pri

meira vista parecem differir mais entre si , tem nu

merosas semelhanças e analogias. Isto se verifica ,

comparando as linguas da familia arabica com as

sanscriticas , e as dos indigenas de quasi toda a

America com as precedentes. Em humas appa-

rece como desinencia o que em outras he huma pa

lavra inteira e não contracta , posta antes ou deppis

do vocabulo ; em outras o artigo he comprehendido-

no nome , e não separado delle e anteposto ; mas

todas as linguas tem em commum regras ou prin

cipios que constituem a grammatica geral analy-

tica. ., .

A grammatica particular de huma lingua he mais

ou menos regular , isto he , fundada em principios

fixos, segundo ella he primitiva ou derivada. Se

bem que ignoremos a historia da formação das lin

guas, chamamos primitivas aquellas cuja origem

ignoramos , e de que sabemos derivarem muitas ou

tras. A lingua portugueza he. derivada da latina,

mas formou-se em tempos em que o latim já tinha

soifrido giande Corrupção , e vera realmente ,

assim como o castelhano e os outros dialectos bis
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panicos , o francez e o italiano , de dialectos mais'

ou menos regularmente derivados do latim, e dos

quaes he o principal e o mais perfeito o chamado

Langue roman ou romane em francez , ou lingua

roman em portuguez. Delle nasceo o francez , o'

siciliano , o italiano , o catalão , etc. He mui prova

vel que este dialecto não foi senão a lingua latina

rustica fallada pelo povo nos paizes sujeitos ao do-

minio de Roma , e cujos habitantes tinhão perdido

o uso das suas linguas primevas.

Desta exposição se segue que para bem conhecer

a origem e caracter da lingua portugueza , não basta

recorrer ao latim classico ; he indispensavel exami

nar o que nella he tirado do idioma ou idiomas que

a aparentão com o latim, mãi commum d'elles e

d'ella. Por ignorarem esta verdade, ou por não attendé-

rem a ella, se com effeito a conhecerão , temos nossos

grammaticoseommettido tantos erros na orthographia

e syntaxe da nossa lingua , c alguns dos nossos melho

res escriptores do XVI seculo e muitos dos moder

nos tem , pela mesma razão , abusado da origem la

tina do portuguez , para o latinisar contra a sua

propria Índole.

Se a lingua portugueza he essencialmente latina

nas vozes ou vocabulos , he por certo bem distincta

nas desinencias dos nomes e verbos , e na construc-

ção, no valor e funeções das particulas. Não he

menos diiferente na prosodia e na versificação. Er

rarão pois os autores que para a grammatica portu

gueza tomarão por base a latina; e trabalharão ás

cegas os que pertendêrão tomar por unico guia os
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principios da grammatica geral , como se o portu-

guez fosse huma lingua primitiva. Os criticos rigo-

ristas que tanto tem declamado contra os gallicis-

mos modernamente introduzidos em portuguez ,

parecem ignorar que desde a sua origem elle está

cheio de palavras e locuções francezas. Sem duvida

não se devem adoptar sem necessidade termos es

tranhos ; e quando seja indispensavel a sua admis

são , devem poder accommodar-se ás analogias da

lingua que os recebe : em muitos casos he o termo

francez mais analogo que hum termo alatinado e cu

nhado de proposito. Por exemplo , a palavra franceza

détail, com o seu derivado détailler , não tem em

portuguez equivalente, anão ser esmiuçar, e tam

pouco o tem em latim : ora, porque se não dirá

detalhe e detalhar em portuguez , como em inglez

se diz detail, igualmente tirado do francez? Ne

nhum d'estes termos he contrario ao caracter da nossa

iingua , nem em quanto ao som , nem pelo que per

tence á structura da palavra.
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PARTE PRIMEIRA.

Das Letras ou caracteres vocaes.

A serie das letras com que em portuguez se no-

tão os sons elementares da lingua he a mesma que

em latim , á excepção do fc e y que são gregos , e

do ç que não existe em latim. Esta serie se deno

mina alphaheto, de alpha e béta, nomes das duas

primeiras letras da serie vocal grega , ou ahêcê , do

nome das tres primeiras do nosso A , B , C. Quan

do se falla da serie de caracteres de huma lin-

gua cujas letras correspondem a sons determinados ,

diz -se o alphabeto dessa lingua. Os Chins escre

vem em geral por meio de caracteres que designão

ideias e não sons; e os antigos Egypcios tinha»

diversos systemas de notação , huns para as ideias,

outros para os sons.

Letras portuguezas.

Figura. Nome. Som.

A, a á á , ã, a surdo.

B, b bô b.

C , c cé k,antesdca, o, u; c , antes de

C , ç cê cedilhado ç, ss.

d, d dê d.

E, e é é , è , ê , e surdo ou mudo.

F,f efe f.

gue, antes de a, o, u; \ , an

. i Ai
tes de c, i,jr.
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Figura. Nome. Som.

II , h ugá não tem som proprio, ou he si-

gnal de aspiração apenas

sensi\el.

I,i ! i.

J>j j' j-

K,k ka k.

L , 1 éle 1.

M , m éme m.

Ti , n éne n.

O , o ó ó , ô , õ , o surdo.

P , p pô p.

Q , q kê k.

R. , r erre r forte , brando.

S , s ésse ç , z , es.

T, t té t.

U, u u u.

V, V VÔ V.

X , x xis ch , cs , ss.

Z , z zê z.

,Y, y ipsilon i.

Ha varios sons simples na lingua para os quaes

não temos signaes , e que se escrevem por duas

letras , ou por huma com hum accento particular.

Sons vogaes. .; s

Chamão-se vogaes as -letras a, e, i, o, «, y, por

que representão sons proferidos por hum impulso

da voz , sem o concurso da acção da lingua , dos

beiços ou dos dentes.

A. Quando o a tem hum som forte e prolon

gado , escreve-se d com o accento agudo. Os antigos

que nãousavào de accentos, escrevião aa ou ha. O a
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tem o mesmo som, longo e forte, em muitas palavras

em que não leva aecento , e nas quaes as regras da

prosodia bastão para determinar o seu valor.

O d ou â indica muitas vezes suppressão de

letras : Ex. amá-la ou ama - la, por amar a ella.

Ã corresponde a cm ou am , e representa o som

nasal ou palatal da letra. Digo palatal , porque basta

dirigir a voz contra o céo da boca para pronun

ciar o que se chamão sons nasaes , e não he neces

sario que o ar saia pelas ventas.

Moraes quer que se use do aecento grave para

indicar o som surdo do a , do e, e do o em certas

palavras, como : lama, ama, sanha, tema, ema,

somuo, sonho, etc; mas isto he redundancia'. Nes

tas e outras palavras a vogal seguida de m, »n,

nh, adquire hum leve som palatal ou nasal, como

zvs\amo,j4ima,:ema , fêmea , como, quandoapala-

vra tem duas syllabas das quaes a ultima he surda.

/.', com o aecento agudo é, sóa forte e breve. Os

antigos escrevião he : c he doce e longo : e sem

aecento toma ás vezes o som de c, como em pelle,

veste; outras o de a como cm modelo, zelo, e

outras o do e surdo e quasi mudo , ou que sóa

apenas : ê representava o som palatal do e antiga

mente; hoje escrevemos em. Ex. bem, tem.

1 tem sempre o mesmo som , ora longo , ora

breve ; nunca he mudo ou surdo. Ex. he longo

em temido , breve em acido; em tímido o pri

meiro i he longo e o segundo breve. Os antigos es

crevião u para o fazer longo. Nós escrevemos i ou

i, para indicar, em casos duvidosos, que esta vo-
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gal he longa : i he preferivel , por melhor se reco-

s nhecer na escripta e nos caracteres typographicos ,

e tambem porque muitas vezes serve de indicar

suppressão de letra que torna longa a vogal 5 por

exemplo : ouvi-la por ouvir a ella. Os antigos escre-

vião 1 para figurar o som palatal desta vogal j hoje es

crevemos sempre int. Ex._/f»? , impaciente, vim, etc.

O, com o accento agudo o, representa o som

forte e breve ; com o circumilexo d o som d'esta

vogal brando e longo. Exemplos : dó, nó, avó;

avô. O o sem accento corresponde ora a ó, como

em mola, bola, e na primeira syllaba de voto,

chove, etc. ; ora a 6, como na primeira syllaba de

movo, rojo, molho s. , etc; ora a o surdo e quasi

soando u , como nas finaes de do , modo , cobrio-,

âesceo, etc,

O representa o som palatal d'esta vogal, e equi

vale a om, on, como em leões, occasiões , tro

vões. Nos primeiros seculos da monarchia portu

guesa prevalecia este som de om, 011 , e assim se

escrevia, por ser derivado dos dialectos vulgares do

latim nas provindas hispanicas do norte. Pouco

depois, adoçando -se a pronuncia, converteo-se

o om de coraçom, razom, nom , no diphthongo

ão de que logo fallarei , e começou-se a pronunciar

e a escrever coração, razão, não, e neste diph

thongo se mudarão igualmente as terminações lon

gas e breves em ain ou an dos verbos ou dos

nomes masculinos : por ex. mão em vez de mam;

andarão, por andaram preterito, e andaram fu

turo ; razão, em vez de razam ; traição em vez de
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traiçam; chão por citam, cão por cam; e os presentes

amão, levão, armão, poramam, levam, armam, etc.

Mas neste particular continuou e continua ainda

grande discrepancia e incoherencia na orthographia.

Porem he de advertir que no caracter da nossa

prosodia e no da lingua roman e da castelhana , a

desinencia an , a que corresponde a nossa am ,

he uniformemente longa. Ex. Traran , vuelveran,

e em portuguez Adam, Ainam, Sermgapatam,

Balaam, Roboam, tem todos a final longa; e os

antigos escrevião por om as finaes longas e as bre

ves. Ex. mataram, morrerom ,farom , futuros, e

mataram, morreram, fczcrom, preteritos; donde

se segue que o ão actual deve igualmente servir

quando he longo e quando he breve , sendo escu

sado multiplicar signaes para hum som da mesma

natureza, e bastando, cm casos de duvida, ac-

centuar a syllaba precedente quando ão he breve.

Ex. armarão preterito. Os que escrevem por '«ni

a desinencia breve ão , devem , para ser consequen

tes , escrever soam , terceira pessoa do verbo soar,

e suam a do verbo suar, confundindo-se ambas com

O vento Suam ou Soam , que assim se acha es-

cripto em muitos autores antigos. Por este systema

igualmente se confunde tão comparativo, de tail-

tus, com tom adverbio , cujo significado he bem di

verso : tam pouco e tão pouco são expressões intei

ramente diflerentes.

U he longo ou breve , mas não muda de som ,

senão quando se torna palatal ou nasal. Os anti

gos escrevião ã , mas hoje preferimos notar este
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som por um ou un. Quando pode haver equivoca-

ção do significado da palavra , o u longo esereve-

se com o accento agudo : Ex. cúmulo s. para o

differençar de cumulo verbo. O accento se suppri-

me quando o sentido ou as regras da prosodia in-

dicão o verdadeiro valor da vogal. Ex. barulho ,

maculo, ete. Esta vogal , ainda quando he surda,

sempre tem som mais agudo que o o surdo ; por

isso he mais conforme á recta pronuncia escrever

Deos , miiigoa , ouvio, deo, leo, que Deus, min

gua , ouviu, dm, leu. Em mingoa e outros no

mes até tem a vantagem de evitar a equivocação

com mingua, terceira pessoa do verbo. Em agua,

língua , a etymologia he favoravel ao uso do u;

mas como ignoramos a verdadeira pronuncia desta

letra pelos Romanos , que a substituião a y em

Sulla ( Sylla) , etc, não ha inconveniente em lhe

substituir o o. A palavra Deos que he grega , escre

ve -se com o (0£<>s) , que os Romanos conserva

rão no dativo e ablativo de Deus, Deo, e no ge-

fútivo e aceusativo do plural, Dt orum , Deos. Nas

desinencias do preterito dos verbos, o o he prefe-

xivel ao u , porque o som he surdissimo , alem de

«ão haver razão alguma tirada da derivação que

autorise o uso do u em taes casos. Em todas as

palavras terminadas por u precedido de vogal , existe

na nossa lingua tendencia a pronunciar o u agu

do , ainda quando elle não tem accento , e isto se

observa ainda melhor em nomes proprios de outras

linguas, v. g. Esau, Feliu, Abiu , Liu- Chu.

J£ quando a pessoa do verbo termina em imo,
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he ainda mais apparente o valor do u, v. g. em

aluiu por aluio ; o primeiro u he breve , e requer

bum som ainda mais breve depois do i forte e lon

go. Alem do que, todas as vozes latinas termina

das por eus , itts , ium, se escrevem em portuguez eo,

io. Ex. aereus, aerius, aerio; cerarias, erario ; otium,

ocio ; datiun , dado; itum, ido; cum, como, etc.

O y he só usado cm vozes de origem grega , ou

em nomes proprios estrangeiros, e equivale a i.

Moraes, por hum singular capricho, quiz introduzi-

lo como equivalente a ii em certas palavras, como

praia, idêa ou id.ia, veia, veio, que elle escreve

e pronuncia erradamente pra-ja, ide-ja, ve-ya,

vc-yo. Nestas palavras , e em outras em que o i

se prolonga mais ou menos , como o rio , eu me

rio , rio- se, só differe o som do í em ser elle a

vogal predominante ou a subordinada do diphthon-

go : no primeiro exemplo he menos longa que no

segundo, e no terceiro he quasi surda e breve, do

minando nesta o o , posto que de sua natureza sur

do, mas aqui prolongado.

Sons consoantes simples expressados por duas

letras.

Ch equivale a x em eixo. Ex. acha, acho ,

achas, chaga. Soa h em muitas vozes de origem

grega escripias em latim por ch e em grego por

Ex. Moi/arclúa, Archeo, .Ai choute , Ache-

route , Achilles, etc.

Gu muitas tezes he guttural , como em Guia ,

sem soar o u. ,
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Lh , quando forma syllaba com vogal , soa coma

em velho , malho.

Nh , quando forma syllaba com vogal , sóa como

em manha, sanha. • -.

Ph sóa /'em vozes de origem grega escriptas por

? e por ph em latim. Ex. philosophia, etc.

Qu muitas vezes sóa q. Ex. querer, querido.

Rh , Th sóão ;,, t : Ex. rheumatismo , thu~

ribulo. • .'"

Observações.

Do que precede se vê que temos letras diversas

para exprimir hum mesmo som, e que nos falido

caracteres para outros sons simples , alem da ne

cessidade de signaes orthographieos para marcar o

diverso valor das vogaes.

Para o som de k temos o c antes de a, o,u,oqe qu*

Para o som de ç , temos s, ss, jt.

Para o som def, temos ph.

Para o som de j , temos g antes de e , i; g

antes de a, o, u, sóa como em ganhar, gozo , gula.

Para o som de oc temos ch , etc.

Da natureza das leiras consoantes.

Os grammaticos tem multiplicado as classificações

dos sons elementares das linguas e das letras que os

represcntão. Ignorando o verdadeiro mechanismo

da voz humana , que ainda hoje não está bem co

nhecido, fizerão divisões mais ou menos inexactas,

humas fundadas nos orgãos vocaes que contribuem

a formar os sons, outras na propriedade que cada

som tem de se ligar mais ou menos facilmente a
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outros. D'aqui nasceo a divisão em letras lahiaes^

denia.es , palataes , puras ou compostas (Testes

elementos, e dos sons sibilante, chiaiUc , tremo-

lante e nasal. Tambem se distinguirão as letras

em mudas e semivogaes , em liquidas e fixas ,

sem que d essas denominações resulte utilidade

real para a recta pronunciação ou orthographia.

O caracter das vogaes he serem susccptiveis de

se prolongarem , e de se poderem modular ou can

tar, propriedades que resultão de serem sons pro

duzidos pela diversa abertura da boca , e força da

emissão do ar expirado. Algumas vogaes requerem

para se pronunciarem, certa posição dos beiços,

como o u francez. Dos sons consoantes, ou, como

outros melhor lhe chamão, articulações ou sons

articulados , huns podem prolongar-se , outros não ;

mas nenhum se pode cantar ou modular. Esta

he a verdadeira distincção entre as vogaes e as

consoantes. Das consoantes prolongaveis humas são

mais fortes que as outras , e a substituição reci

proca d'ellas he huma das causas da diversidade

de pronuncia nos differentes dialectos da mesma

lingua.

Sons e letras consoantes prolongaveis.

«forte 1. 1 f vá , viva , voz.
/"branda , . J r ,aeS en a^S' Jfel, foz; : •

s , e , ss.brandos

tjyf forte

liitguaes pafataes.

sihillantçs,.

sal i cimo, çií—

mo, osso.

zaz , zorra , za

gaia , uso.
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x!ar ou chiar,

xó.

z. ,

br

x, eh forte \id. iâ. jxiar

;'. s brando | 'chiantes. . ' ' ].;
J 6 '. . , ja'gl

• -,i i, , i , , rera,caro, bravo,
r brando e liquido iinsrual palatal. .' . ' , ...

r •' I u - . < raia, rei, re, er-
TTOurtorte \ vibrante I ' ■ ' '

■ . J ,,'..< 1ro,arrc.

Z?íw outras consoantes.

Das consoantes que não são prolongaveis., humas

são gutturaes ou pronunciadas da garganta e parte,

posterior da boca , e, tem grande analogia, com as

aspirações de outras linguas. Como ellas, admittem

esses sons alguma prolongação, mas indistincta e

ingrata ao ouvido. Taes são g ou gu, •q, ou qu,

c ou k : g e gu he a forte de ç, q e k.

Restão as labiaes puras : b ;branda, p forte,, e

m nasal; as linguaes dentaes , . d hranda , l for,te^ a

liquida l, e Ih forte, que são linguaes palataes. Q

n he lingual , palatal e nasal branda , e nli forie.

Excepto as gutturaes , todas as outras exigem hum

som vogal para se tornarem bem distinctas.

Chamão-se liquidas o l e r, porque se associão

com grande facilidade com as mudas. Ex. flavo ,

tecla, clavo, prelado, frouxo, traz, medrar,

crer, adro. V • • .

Dos diphthongos.

Chama-se diphthóngò a intifia união de dois

sons vogaes p.çqnunciados com hum só impulso da

voz que não deixa 'sepaeação senivel entre ambos.

São simples pu puros quattdoj são formados tkr
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duas vogaes simples ; c nasaes ou palataes , quando

huma d ellas (quasi sempre a primeira) he palatal

ou nasal.

Diphthongos simples.

Em portuguez todos os diphthongos são pronun

ciados como se escrevem , isto he , fazem-se sentir

os dois sons ligados , não se convertendo em hum

só, como em latim em «, «?.

Posto que os grammaticos portuguezes, e entre

clles o senhor Jeronymo Soares Barboza , na sua

Grammatica phitosophica da lingua portuguezat

publicada por ordem da Academia das Sciencias em

1822, digão que em todos os diphthongos portu

guezes a voz prepositiva ou antecedente he sempre a

longa e dominante, e a subjunctivaa breve, he fa

cil mostrar ser isto hum engano palpayel, visto que

em ruim, e em igual, qunl, guarda, agun ou azoa,

egoa ou.egzta, quanto , a segunda syllaba d'estes

diphthongos predomina sobre a antecedente que he

breve e até brevissima. Chamar sjncrese ao diph-

thongo ua em guarda, igual ,' (/uai , ao de ue em

equestre, e ao de ui em ruim , quinquagesimo , he

suhtilidade frivola. Tambem he falso não haver

triphthongos em portuguez , porquanto ião verbo

e terminação , eia interjeição , não formão mais que

huma syllaba, se bem que offereção tres sons vogaes

distinctos.^ ,,,,) 01

Os diphthongos puros são formados de vogaes

puras', os nasaes tem huma nasal, que he sempre

a primeira, excepto sendo ia segunda.
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MAPPA

DOS DIPHTHONGOS POHTTTGTJEZES.

DIFIITBOKGOS FUROS. EXEMFLOS.

ac tnes, olivaes.

ai , ay ai , pai ou pay.

ao (ou au, má orthogr. ). pao , mao , uao.

au audaz , auto, pauta.

ei , ey rei ou rey, lei , sei.

éi papéis , réis.

eo (ou eu, má orthogr. ). deo , mordeo.

éo céo , véo , réo.

eu eu, euro, meu, sei}. •

io ( ou iu, má orthogr.). . rio, vio (preteritos).

ôa . . . . > loa , toa.

oc ou óe heróe , dóe , róe.

oi boi , oiro.

oi , oy(pron. tíi) comboi , loyo.

ôo vôo , sôo , moo.

ou (que se não deve cou— ,

fundir com o) ou , ouvir.

«i , uy. uivar, fui , Ruy.

N. B. Em todos estes diphthongos predomina

a primeira vogal. Nos seguintes domina a se

gunda.

ea. . ." lactêa,área.

eo lacteo, arboreo.

•i». i .4 i .; gloria , mumia, curia,

oa ( pron. oã e oú).-'4' . ; i : agoa, coar, coalho. - i

ua (pron.ua)..'.,,. . . . igual, qual, guarda.
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ue (pron. ué ou uo). . . . equestre, quesito.

ui (pron. uí). Quirinal, inquirir.

uo (pron. zto) equoreo.

uu (pron. uú). ...... cquuleo.

Nos tres primeiros ea , eo , ia , ambas as vogaes

são breves , mas a primeira he brevissima , isto he ,

mais breve que a segunda. Entre as palavras área

e arêa ou areia, e entre gloria e gloria, a diffe-

rença consiste em eia ou êa e ia formarem duas

syllabas. O diphthongo oa tem a primeira brevissi

ma e a segunda breve em agoa , regoa , lagoa ; a

segunda he longa e forte em coar, boato ou voato.

Quando na poesia forma oa huma só syllaba, tem

o a brando e longo como em coalhar, coarctar, coa

dunar.

Já acima disse que eia he hum verdadeiro triph-

thongo, não só quando he exclamação, mas em

muitas palavras que na poesia , e até na prosa for

mão huma unica syllaba, como em veia, areia,

ideia ou idêa, e a prova he que se escreve indis-

tinctamente por ê ou ei : ora ê soa ce, e ajun-

tando-lhe a, faz o triplicado som eea ou eia, porque

o som do nosso íbrevissimo he quasi identico ao de e

brevíssimo quando está entre duas vogaes. Ex. areee

corresponde perfeitamente a areie, leea a leia,

veea a veia. Os antigos tanto conhecerão que dois

ec seguidos não equivalião ao som é, mas sim

a e, que por isso escreverão he , e vee , lee,

teer. Adoptando a orthographia antiga, direi que

eea e cee formão triphthongos , como em dêem ,
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premêem, que se podem escrever deeê, premeeê

.ou premeiem. . . . .

Diphthongos nasaes^

ao (aem, aen, má orthogr.) càes, pàes.

ài (aim, ain, má orthogr.). mài.

ãolongo (aon,an, ma orth.) mão, dào, darão.

— breve {am, má orthogr.) fizerào, mudárào.

êê, êem (eseripto em). . vêem , lêem , lêrn.

iem . fiem , liem, chiem.

Se {oem, oen, má orlhogr.). pòe, pòes, melòes.

òi por òe (má orthogr ). . pòi , pòis. !•

úfl; hua , algúa.

ul,uim, uin ruim, ruin , ruins.

N. B. Todos estes diphthongos tem a primeira

,vogal dominante , excepto ut, uim ou. uin , que tem

a segunda predominante. He erro escrevê-lo íii".

Õe ou oem he hum diphthongo nasal duplicado ;

Ex. põem, terceira pessoa do plural do presente

do indicativo de Pôr, que bem se differenca do

som de põe , terceira pessoa do singular, em que sq

a primeira he nasal.

Não são diphthongos nasaes bem , bens , bom ,

bons , etc. , que não tem senão huma syllaba nasal ,

e não formão diphthongo. Escrever hoje estas pa

lavras bêe, beis, bõo , bõos , he erro crasso, que a

pronuncia moderna não autorisa. Os antigos escre-

vião e prpnunciavão huu, bêe, bpo, mas nós pro

nunciamos hii, bê, bõ...r , ,
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Triphthongos.

São , como já mostrámos , verdadeiros triphthon

gos , eia , cia , eão , ião , não só na poesia , mas até

na prosa.

Vejão-se adiante os capitulos da Pronwidação ,

da Prosodia e da Orthographia.

PARTE SEGUNDA. .. ..

Das partes da oração.

Strietamente faltando , todas as palavras dc huma

lingua qualquer primitivamente exprimirão objectos

sensiveis, sensações directas, individuos considera

dos no seu todo ou concretamente. Por conse

guinte não existe distincção essencial entre as diver

sas palavras de que se compõem as linguas ; as

divisões em substantivo , adjectivo , verbo , etc. ,

são puras invenções dos grammaticos, e inexactis-

simas expressões.

Depois dos sons instinctivos pelos quaes o ho

mem exprime os seus affectos antes de possuir huma

lingua , como os vagidos e gritos das crianças , e

dos sons imitativos , as primeiras vozes significati

vas , que são a base de toda a linguagem , pertencem

todas á mesma ordem , e indicão percepções collec-

tivas e complexas, como cabeça, pé, mão, sol, lua;

e outras simples , mas communs a muitos indivi

duos , como cor, branco, preto, doce, amargo, alto.
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baixo , redondo , forte , frouxo , macho , fêmea.

A unica differença real consiste na individualidade

de humas ideias, e na communidade das outras.

Sem duvida a cor branca, azul, verde de certo

objecto, a altura de outro, etc. , foi o typo dos

primeiros nomes dados a estas propriedades dos cor

pos, mas depois se appUcárão os vocabulos a todas

as outras cousas em que se observou analogia de

propriedades. A principio , o que nós chamamos

attributos ou qualidades dos corpos , de que são in

separaveis fazendo parte de cada hum, não tive-

rão denominação especial, e para designar estas

apparencias variaveis se escolherão individuos em *

que ellas erão mais constantes, e em que predomi-

navão a ponto de formarem o caracter saliente do

individuo. Por exemplo , para expressar a cór branca

escolhêrão muitas nações a neve , a lua , a escuma

da agua , etc. ; para expressar o preto , servio de

typo a noite escura , para o vermelho o sangue ,

para o azul a cór do céo estrellado. Para designar

o que era alto e superior, tomou-se por typo a ca

beça ; para o baixo e inferior os pés. Para carac-

terisar o movimento de transição foi escolhida a

ideia e expressão de pernas , de pennas , de azas ;

para o movimento ou acto de prehensão no ho

mem com relação aos seus orgãos , e considera

do como exercendo acção sobre outros corpos , to

mou-se a mão, etc. Por este systema natural e ins-

tinctivo foi-se extendendo a applicação de ideias e

vocabulos a muitos individuos , e d'esta diversa ap

plicação resultou ir-se esquecendo o sentido primi-
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tivo de cada voz , que vindo a ter hum valor'

particular, fez crer serem palavras de especie pri

mitivamente differente. Assim de cara -noite ou

-—amora fez-se cara nocturna ou preta ; de mel fez-

se doce; de cabeça fez-se altura , elevação, alto?

e de mão, junto a outro vocabulo , nascerão , em cer

tas linguas, os verbos tomar,fazer, obrar, dar.

À verdade do que acabo de dizer ainda boje he

patente em muitas linguas , em que certas palavras

são ao mesmo tempo o que os grammaticos cha-

mão substantivo, agente ou sujeito, adjectivo ou

attributo , verbo , preposição e conjunção. Entre

as linguas antigas nenhuma ofiferece provas mais

evidentes d'csta verdade que o egypcio , de que o

coptico he imagem fiel; mas limitando-me a lin

guas modernas , basta citar alguns exemplos tirados

do inglez , dialecto do antigo saxão , e da nossa pro

pria lingua, dialecto da latina. Em inglez hcad si

gnifica cabeça, chefe, parte superior ou primeira t

primeira pessoa, parte anterior; conduzir, capi

tanear, governar ; e superior, anterior, principal.

Drink significa bebida , beber; round significa cou

sa redonda y redondo, arredondar, de roda, d

roda.

Em portuguez todos os verbos no modo a que

chamão infinito ou infinitivo, são substantivos, e■

muitos tem ainda o valor de substantivo com plu

ral, como haver, haveres; ser, seres ;. comer ,

comeres. O chamado participio he substantivo , ad

jectivo e supino ; por exemplo : gasalhado, descam

pado , coutada, apontoado, enfiado, enfiada. Doce
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he substantivo , adjectivo e adverbio. He portanto

incontestavel que não existe differença entre estas

partes da oração , senão aquella que resultou da ap-

plicação de certa ordem de termos a certas con

cepções syntheticas ou analyticas da intelligencia.

Do substantivo ou sujeito.

A individualidade be o caracter essencial dos

nomes que se chamão substantivos ; ella se limita

a hum só individuo ou a muitos semelhantes , no

seu todo complexo, ou em huma particularidade

que elles tem em commum. D'aqui nasce a distinc-

ção em substantivos proprios ou individuaes e em

communs ou appeltativos. Sol, lua, céo, Camões,

Milton, Portugal, Lisboa, são nomes individuaes ;

homem, astro, arvore, rei, magistrado , são ap-

pellativos , assim como alvura, dureza, extensão,

longura, largura; e intelligencia, virtude, me

moria, malddde , etc. Humas d'estas ideias se re

ferem a propriedades invariaveis , perceptiveis pelos

sentidos, como alvura, dureza, extensão ; outras a'

concepções intellectuaes complexas, compostas de

ideias abstractas ou comparadas , e que não existem

separadamente formando hum todo permanenté e

concreto. Quando os substantivos d'essa natureza

ge ajuntão a hum nOme proprio ou appellativo, cons

tituem o que se chama adjectivo. Assim Pedro ou

ho.meiH, ligado . com. a expressão de- vii-íude, jus

tiça, bondade, offerece a ideia de virtuoso, justo,

bom , que equivalem a cheio , dotado de , ou que
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possue virtude, etc. Segue-se que o adjectivo não

he mais que humu phrase contracta, composta es

sencialmente de hum substantivo commum, quan

do não he o proprio substantivo sem modificação.

O substantivo modificativo ou attributivo tem sido

conservado em quasi todas as linguas ; por ex.

liugna-mãi , agua-m-ãi, agua-pé; e de muitos sub

stantivos temos formado, sema mais leve mudança,

adjectivos : taes são cigano, marinheiro. iNão ad

mira pois que se substantivem os adjectivos, como

quando dizemos o justo , o sublii/te; e tambem he

manifesta a razão que faz serem as palavras mata

dor, a, amador, a, ora substantivos , ora adjec

tivos. , ' . , ;• . -. ' .

Rigorosamente fallando, não existem senão duas

sortes de palavras : as interjeições puras* , sons que

exprimem os affectos subitos da alma, e que são

instinctivos, como os gritos e vozes dos animaes ,

e as palavras ou vozes- que designão as percep

ções de objectos considerados debaixo de diversos

pontos de vista, huns em relação aos. outros e ao■

nosso individuo. As palavras, que designão as re

lações pessoaes são o . que se chama pronomes ;

as mais não differem essencialmente entre si, co

mo adiante mostrarei , quando tratar da preposi

ção, da conjunção e do adverbio, que são todas

contracções de nomes, verbos ou de phrases com

postas destes dois 'elementos-. .« s : i i : . .1

Todavia , como as funeções particulares que o

uso tem assignado a cada modificação do nomer

formão realmente do chamado substantivo, do ad
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jectivo e do verbo , elementos differentes da oração ,

conformando-nos com o uso , trataremos separada

mente de cada hum d'elles, começando pelo nome por

excellencia, que designa individuos ou noções in-

dividuaes , vulgarmente chamado substantivo , su

jeito ou agente. A primeira d'estas denominações

he derivada da sua natureza ; as outras duas são

tiradas das suas funcções na oração. Chamaremos

a este nome individual , porque exprime indivi

duos que existem per si , ou percepções que a in-

telligencia pode individualisar unindo e ligando o

que na natureza se acha distincto e separado , ou

unindo em huma expressão aquillo que he com-

mum a muitos individuos. Este caracter differen-

cêa as expressões extensão, peso , justo , etc., de

extenso, pesado, justo, etc. As primeiras indicão

a totalidade dos caracteres que constituem a ideia

complexa, e que fazem de muitas relações ob

servadas hum só individuo ; as segundas são a mes

ma ideia applicada a hum individuo determinado.

Campo ex tenso equivale a campo considerado re

lativamente á sua extensão; he a ideia da exten

são junta á de campo. O mesmo se applica a

pesado , justo ; a arboreo , da natureza de ar

vore, etc.

D'esta differença nasce que quando queremos

affirmar alguma cousa de hum nome individual

commum, o fazemos preceder do artigo, que he

hum designativo cujo uso na nossa lingua, e nas

que tem artigos , he de particularisar a ideia. Por

exemplo , sol exprime o astro de per si ; o sol de
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.verão, de inverno ; o sol gjrrv, nasce, põe -se,

indicão situações e movimentos diversos do astro. O

artigoo, a, os, as personalisao o nome individual. Por

isso os artigos pertencem aos chamados pronomes ,

e não aos adjectivos. O adjectivo particularisa , o

artigo personalisa o nome substantivo commum , e

ás vezes, até o proprio, que de ordinario não ca

rece de artigo.

De varias formas dos nomes individuaes

ou substantivos.

D estes nomes huns são radicaes, outros deri

vados d^lles. Taes são terra, mar, pedra, de que

se deriva hum grande numero , como terreno ,

terreiro, maré, marujo , pedreira, pedreiro , pe

drada, e muitos adjectivos, como terrestre, ter

real, terreo , maritimo , pedrez , pedregoso , ete. ,

e os verbos aterrar, terraplenar, marear, empe

drar, apedrejar, etc. ; huns são regularmente de

rivados de radical portuguez,'como terral, aterrar,

marcar, pedrada, etc.; outros parecem irregular

mente derivados, porque são formados de radicaes

latinos que não existem debaixo da mesma forma

em portuguez , ou que se tornarão obsoletos , co

mo de luna (lua) lunar, lunario; de petra (pedra)

petreo; de arena (arêa) arenoso , etc.

Os derivados, ou o são de nomes proprios ou

de nomes communs. Dos primeiros se derivão os

geiítilicios ou nacionaes, como de Portugal, Por

tuguez; de França, Francez; de Algarve, Al-

a
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garvio; de Beira, Beirão; de MiitJio, Minhoto,

p muitos paironymicos que na origem designarão

filiação, como Alvar.s, Menezes , Antunes, que

querião dizer filho ou filha de Alvaro; Menezes,

de Mem ; Antunes, de Antão, etc.

Os substantivos communs são coliectwos , quan

do no singular significão multidão de pessoas ou

cousas, como geme, povo , nação, ejeercito , arvo

redo , rebanho : estes se denominão geraes , por

que abração hum numero indeterminado de indi

viduos. Pelo contrario vintena, centena, milheiro,

milhão, são collectivos determinados. Chamão-se

partitivos aquelles que exprimem divisão positiva ou

proporcional ; dos primeiros são : a metade , o

terço, o quinto, o dizimo; dos segundos, o do

bro, o tresdobro , o centuplo.

Chamão-se verbaes os substantivos derivados

dos infinitivos dos verbos em ar, er , ir, ou do

gerundio em do ; taes são : de andar e andado ,

andarilho, an dador; de ler, ledor; de ver, ve

dor; de moer, moedor, moedura; de ouvir, ou

vinte, ouvidor. Lente, leitor, são tirados do latim ,

e irregularmente derivados de ler, etc. Muitos

d estes nomes appellativos podem tomar-se como

substantivos ou como adjectivos, c os grammaticos

duvidão a que especie pertencem. Já disse que não

existindo differença essencial entre o substantivo e

o adjectivo, e entre o primeiro e os infinitos abso

lutos dos verbos , todos os nomes formados d estes

são\ vmdadew'os iBubstantivos de acção que podem

fkzec -fts. fuoeçõès de adjectivos juntos a nomes in
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dividuaes, como : cavallo andador, homem ama

dor. Pode dizer-se hum bom andador.

Outros substantivos verbaes se derivão do gerun

dio portuguez ou latino, como : de estudando, es

tudante; de ouvindo, ouvinte; de lendo, lente ,

que exprimem acção habitual ou prolongada. Ou1-

tros que designão acção em sentido absoluto , dé-

rivão do infinitivo dos verbos, como atadura dè

atar; mordedura de morder ; negação de negar ;

iiiflammação , de inflammar; doação, de doar; .

abatimento , de abater; movimento , de mover;

sentimento , de sentir,-Jfaçãn, de fiar.

. Hc de notar que estas desinencias em cão, dura

outura, mento , designão cada huma ideias distinctas.

As palavras armação, armadura e armamento,

ligação, ligadura, ligamento, derivadas de armar

e Vgar, podem servir de exemplo : armação e li

gação he a acção de armar ou de ligar, ou a cousa

armada ou ligada ; armadura he aquillo com que

se arma ; ligadura aquillo com que se liga , ou ó

estado que resulta da armação e ligação , como woe-

dura, serradura, são o resultado de moer, de ser

rar ; armamento e ligamento he o estado perma

nente de armação e ligação. Estes sentidos diversos

pertencem aos radicaes latinos de que procedem as

terminações de que se trata : ião vem de actio,

acção; dura do participio futuro turus, a, um; e

mento de rtíanens, tis, que permanece.

Muitos- substantivos são compostos : Io de dois

substantivos, como beiramar, pontapé, varapao ,

usufi ucto ; 2° de substantivo e adjectivo , como £o
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caalerta , higartenente , cantochão, centopea, ma-

chafèmea, mciodia, salvoconducto, etc; 3o de verbo

e nomes , como baixamar beijamão , catasol, pas

satempo , sacabuxa , sacatrapo , talhamar , syra-

sol; 4° de dois verbos, como vaivem , gauhaperde ;

5o de bum nome com preposição, como adeos.

Alguns são compostos de tres palavras, como fi

dalgo ( iiibo de algo), malmequer.

Os substantivos communs tornão-se augmenta-

livos ou diminutivos pela addição de certas termi

nações que são nomes contractos latinos. Termina

ções augmentativas : zavrão, rão, chão, Ihão, tão ,

gão, raz , caz, aço, para os nomes masculinos.

Exemplos : homemzarrão , ^chapeirão , casacão y

.sabichão , amigalhão, mocetão , rapagão , bebcr-

4'az, beberrão, velhacas, mestraço.

Para os nomes femininos , ona. Ex. mulherona,

mocetoua. Tambem se diz bum mulherão , mascu

lino, para significar huma mulher de formas e ha

bitos varonis.

Os augmentativos em geral empregão-se só no

estylo familiar e baixo, ou como expressões de

desprezo , excepto : rnestraço , homemzarrão, mi-

jiistraço.

A terminação augmentativa ão, ona, deriva de

omnis , lat., todo ; az, aço, vem de augeo , id.,

Augmentar.

Os diminutivos masculinos formão-se com as ter

minações etc, ilho, ito, inho, zinho, ole, oto. Ex.

ferrete, atilho , polvilho, porrete, rapazito , Jilhito ,

filhinho , brinquinho, amorinho , paizinho , rapa-

J
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zote, perdigoto; e os femininos com as terminações

eta, ifa, ilha, iuha , zinha , otVrt, oula, ota.

Ex. ilheta, ilhota, baetilha, mantilha, rapa

riguinha, mãizinha , moçoila, galeota.

D'estes alguns se usão como expressões de cari

nho em estylo elevado , comofilhinho , criancinha ,

amorzinho.

As desinencias diminutivas efe , eta , ote , ota ,

oto, ito, vem do latim minutus, diminuto ; as de

inho , a , derivão de juvenis , moço , ou antes de

itieo , começar : ifíw , ilha , vem do grego ttiifo que

significa apertar ; por isso mantilha , rodilha , ca-

ntilkn, aguadilha , exprimem manta curta, panno

estreito , cama apertada , agua mui tenue ; polvi

lho , pó mui subtil; atilho, ligadura estreita, etc.

Quando fallar do adjectivo mostrarei a confor

midade das suas desinencias augmentativas e dimi

nutivas com as dos substantivos.

Dos generos dos nomes.

Na natureza existem individuos masculinos ou fe

mininos entre os animaes ; mas alem da differença

sexual, os homens distribuirão muitos corpos, na*

turaes ou artificiaes , segundo a analogia que jut-

gárão haver entre elles e os animaes de cada sexo,

ou entre os orgãos sexuaes e suas funceôes. Por

isso, considerando o sol como pai oii autor da ve

getação,- e a terra como' impregnada por elle , as

mais-das' nações fizerão o sol masculino , e a terra

feminina. Outro tanto aconteceo com a lua cuja
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Cuz he derivada do sol. O ceo, considerado como

a origem de todos os astros , era feminino na an

tiga Hngua do Egypto , sendo masculino em grego,

em latim , e em todos os dialectos d'este , porque

he considerado como principio viril : Uranus he

na mylhologia antiga grega, marido da Terra.

Mas independentemente destas "analogias e de

outras reacs e physicas , estabcleceo o uso nos

nomes generos de convenção, isto he desinencias

que se denominarão masculinas, femininas ou neu

tras, segundo certas analogias, ou da significação,

ou do som final das palavras. As desinencias va

riaveis dos artigos , pronomes e adjectivos , e em

algumas linguas , as formas do verbo forão modifi

cadas de maneira correspondente. Em portuguez

não temos senão os dois generos mascuhno e fe

minino , e desinencias correspondentes a elles nos

substantivos , nos artigos , nos pronomes e nos adjec

tivos.

Dos generos nuturaes ou de significação.

Chamamos genero natural aquelle que he de

duzido do sexo , verdadeiro ou supposlp , dos in

dividuos. ,

Régua i. São do genero masculino todos os

nomes proprios ou appellativos de homens ou de

cargos , empregos , funeções exercidas por homens,,

<5 igualmente, os nomes de auimaes machos. Pela

•mesma razão são masculinos os nomes de xousas

symbolisadas por figuras de homens ou de animal
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macho. Exemplos : homem, Sesostris , rei, ma

gistrado, medico, cavallo , Bucephalo, cão, Ju-t

piter, Oceano, Tejo, Ganges, Indo, Janeiro, Ju

lho, os ventos ou pontos cardinaes nèrte, .sul, etc.

Tambem lingua, trombeta, cabeça, atalaia ,

guia , etc. , são masculinos quando significão o

homem que he lingua ou interprete, o que toca

trombeta , o que he chefe , o que está de atalaia ,

o que serve de guia.

Regra. i. São femininos os nomes proprios ou

appellativos que significão femea, tanto do genero

humano , como dos animaes , ou propriedades ,

funcções ou condição de fêmea, e igualmente são

femininos os nomes de cousas symbolisadas por

figuras de mulher ou de animaes do sexo femi

nino. Exemplos ., mulher, menina, Maria, Senti

ramis , rainha, mâi , avó , filha , costureira, te*

cedeira , bailarina , actriz , Venus , Pallas,

Europa, Asia, Africa, America; as paixões e

virtudes soberba, inveja , justiça , fortaleza , tem'

peranca, fama, etc.

N. R. Como a nossa lingua he derivada da la-

. tina, grande parte dos generos são os mesmos das

palavras latinas ou da terminação que em latim

geralmente corresponde ao masculino ou feminino.

Isto se applica principalmente ás palavras acaba

das em a, que tanto em latim como em portu-

guez são femininas , com poucas excepções. D aqui\

nasce serem d'este genero as acima apontadas

fama , forma , etc. Pela mesma razão são femi

ninas as palavras compostas das desinencias gre
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gas latinisadas, sophia , logia , ura , ia , como phi-

losophia , zoologia , pintura , sculptura , poesia ,

historia.

Regra 3. Ha nomes de animaes que são mas

culinos ou femininos, posto designarem ambos os

sexos genericamente, de maneira que quando se

quer especificar o sexo, he preciso ajuntar ao nomo

masculino a expressão de fêmea , e ao feminino

a de macho. Exemplos : elephante, corvo, javali y

Crocodilo, rouxinol, harda ou esquilo, tigre, leo

pardo, atum, robalo, savel, bacalhao, congro, ro

dovalho, não admittem desinencia feminina, como.

peru , perua; leão, leoa; gallo , gnlliuha ; frango ,

franga; ião, cadclla, etc. Pelo contrario perdiz r

onça, aguia, codorniz, sardinha, sarda, cavollay

enguia, truta, corvina , pulga, mosca, e muitos

outros não tem masculino correspondente. Para in

dicar o sexo do animal dizemos, por exemplo i

O elephante macho oufêmea, a perdiz macha ou

femea. Cabra he a fêmea do bode.

N. B. A maior parte das plantas estão no mes

mo caso, comofeto, palmeira, e por isso somos

obrigados a dizer : feto macho, feto fêmea, pai- .

meira macha , palmeira fêmea. Hc de notar que

o adjectivo macho toma a desinencia feminina,

quando este he o genero do nome. Não se pode

dizer palmeira macho, nem onça macho, nem

feto fêmeo , elephaute fêmco , perdiz macho. O

senhor J. S. Barboza escreve erradamente a onça

macho. A razão d esta singularidade he que a pa

lavra fêmea não admitte senão a desinencia a , o
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que não succede a macho, que, como todos os adjec

tivos terminados em o, admittem a desinencia em a,

Por isso dizemos tambem rei-fèmea, e macha-fêmecC.

Da maneira deformar a desinenciafeminina vos

substantivos.

.\. , . "V . • .

Regra i . Em geral os nomes de animaes ma

chos terminados em o , mudão este em a no femi

nino. Ex. gato, gata; macaco, macaca; coelho,

coelha. . Wt ,\ . ., ,.ilV-.

Regra 2. Os terminados em ão mudão em oa,

no feminino. Ex, leão, leoa ; Jorão , foroa ; aca-

Jrã't , acajiqué, .n; . ; , . .

Peru, ou Perum faz Perua no feminino.

-i ' ■i•.« \' , .. •

' Observacão.

Os mais são irregulares,' porque o feminino de

riva muitas vezes, não de hum nome masculino

portugaéz , mas sim de hum nome latino. Ex. egoa

ou ègna , de eqmis; cadella de catulla; cabra

de capra.yA\ .« ' -i"

Regra 3. A maior parte das outras terminações

são invariaveis em ambos os generos , como se veríí

no seguinte artigo. ' •

Dos'géneros determinados1 pelas desinencias , c

,W■ ^nWpeló sêWbtfdlWoete sexual.

Antigamente havitt rioriíes de genero incerto na

lingua portugueza , que ora se tomavâo no mascu

2*
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Uno , e ora no feminino , sem variação dç termina

ção. Hoje quasi todos tem hum genero determi

nado pelo uso geral dos ultimos tempos, excepto

Os communs de dois martyr, interprete , e ou

tros que se usão adjectivamente , como hypocritei ,

virgem, para ambos os generos.

Cometa, eccho , estratagema, extase, fim,

mappa, planeta, synodo, que Os antigos fazião

femininos , são hoje masculinos ; e os seguintes que

antigamente erão masculinos, são hoje femininos :

alleluia , arvore , bagagem , base , corhgem ,

phrase ow. frase , gage , homenagem , tãudes , lin

guagem , linhagem , origem , pyramide , villagem ,

viagem. Dos seguintes que erão incertos , forão re-,

conhecidos masculinos os que são neutros no gre

go e no latim, como diadema , phantasma, schis-

ma; e femininos catastrophe , metaniorphose ,

personagem, torrente e tribu. Todavia estes dois

ultimos ainda são duvidosos. , ,

Regka i. São masculinos os substantivos cuja

terminação he em i, u, o, ó, im, omt uni, ai ou

ay , ao, éo , eo ou eu, oe , oi. Ex. javali , cauii^

bambu , cu; aço, baço , brio , avô, bisavô, trisa

vô; brim, dom, Jartum , bodum/ ai, Liraguay^

Paraguay, Aliai; pao, sarao, marao ; céo, péq,

nianléo; breo ou breu, Judeo; heroe , comboi,

boi. São igualmente masculinas as terminações en»

ai, el, il, ol, «/i, cqra^a unica excepção de cal,

que he feminino. Ex. casal, signal; aunei, bu-

t'£Í; gomil, ceitil, ou soUM^ Maiiflil; an#o4, pha-

*9h Paul* tQfM' , . o ,v ytlr- j
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Tambem são masculinas as terminações em « ,

ar, er, ir, or, ur, as, oz , com poucas excepções-.

Exemplos : cÂ«, silvará, tafetá, manuá , Pará :

exceptua-se />a que he feminino.

_^r, aduar, luar, tear.

Prazer, comer, haver, subst. , talher, mester.

Exceptua-se colher que he feminino.

Jilijcir, uadir, porvir.

Bolor, calor, humor, amor , ardor , , cór. Ex-

ceptuão-se os monosyllabos : cor, dòr,Jlor, que são

femininos.

Catur; anthraz, lainlmz, cabaz, arginaz, fa~

tacaz. Exceptuão-se/Jíiz, tenaz, que são fémininos.

Algoz, coz , aljaroz , arroz. Excebtuão-se

anti oz,Joz, noz, voz, que são femininos.

Arcabuz, capuz, cuscuz, lapuz. Exceptuão-

se os monosyllabos cruz , luz , que são femininos.

Regra 2. São femininas as terminações em a

surdo. Ex. aba, ala, aza, garrafa, toga, era. Ex

ceptua-se dia, masculino.

As em ã, ãar an. Ex. lã, lãa, ou Ian, maçan,

romaii.

As em e, ei. Ex. mercê, lei, grei.

São communs aos dois generos as' terminações

seguintes : , ;

{

. café , fricassé , ; cré ,

fe.sé , ralé ou relé.
fi ' 1 -■»' . - ,

masc. café , fricatsi , cré , pé e derivados*

fem.

e surdo

ou mudo
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N. B. Em geral , as terminações em ade , ude,

são femininas, e derivão do latim. Ex. bondade,

caridade, amizade , saudado , virtude, juven

tude , atirtude. As terminações em ote , pelo con

trario são em geral masculinas. Ex. bote , esfuzioie ,

doíe, iote, pote, archote, chicote, capote, vi

rote.

masc. belhó , dá, nó, rocló, tremo, Jiló, pó,

fem. enxó, Jillió , ilhó, mó, teiró.

masc. arção, arpão, caixão, colchão, cabe

ção , chão, coração , feijão , melão ,

orgão, pão, enxergão, xarão,for

mão, Jleimão, ele.

fem. acção, lesão, lição, mão, multidão ,

occasião , opinião, perfeição, ração,

razão, tenção, tensão, etc.

N. B. Nas palavras em que ão Ue precedido

de i ou de s, ss, ou ç, o nome he em geral fe

minino, porque assim o são os radicaes latinos de

que derivão estas desinencias. Exemplos : acção,

occasião, opinião , união , secção , sessão , con

cessão , conceição , lição , perfeição , correc

ção, etc.

Os nomes masculinos em cão, em zão, chão ou

xão, são em geral augmentativos , como caixão,

de caixa; cabeção, de cabeça; colchão, de

colcha; os mais são derivados de nomes latinos

masculinos em o , como melão ; em um , como or

gão , ou são desinencias hespanholas em qn ou ori,

como pão , coração,.
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és ou ez ( masc. convéz, revéz, arnez, enclez, mez.

és ou ez \ (era. tez, fez, rez, forquez , vez.

Ímasc. lapis, matiz, nariz, verniz.

fem. buiz ou aboiz, cerviz, matriz, raiz.

Os substantivos terminados em em , ou se es-

crevão assim , ou ê ou êe , etc. , sendo longa a final,

são masculinos, e por isso tem esse genero os mo-

nosyllabos trem, bem, etc Homem, pagem, que

tem breve a ultima syllaba, são masculinos natu-

raes, e não de terminação, como armazem, des

dem j vaivem , rcfem , vintem.

Os substantivos em em , que tem esta terminação

breve , são femininos , e quasi todos tem g ou /

antes da desinencia em. Ex. carnagem, homena

gem , lavagem , imagem , ferragem , margem t

ordem , ferrugem , marugem , vertigem , vanta

gem, mensagem, coragem, nuvem. >

Muitos escrevem estas e outras palavras em gem

ou jem por ge ou je; por ex. ferruge , ferrage%

vantage ; mas alem do uso que as pronuncia em

e no plural ens , bastaria a utilidade da regra ex

posta relativamente ao genero, para dar a prefe

rencia á orthographia em em, tanto mais que he

conforme aos radicaes latinos. Margem, ordem ,

vertigem , vem de marginem , ordinem , vertigir*

nem , ou do ablativo em ne; e em ambos os casos

o m final he indispensavel para representar o m

ou n latino. Selvage ou selvagem he commum d&

dois e adjectivado.
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Do genero neutro.

A pezar da asserção de muitos dos nossos gram-

maticos imbuidos das noções derivadas do estudo

do latim , sendo hum dos mais recentes o senhor

J. S. Barboza , não existe em portuguez desinencia

que não seja masculina, feminina ou commum

de dois ; e não ha em portuguez , nem em dialecto

algum do latim , terminação neutra correspondente

ás latinas, em ud, um, al , ete. Se na nossa lin

gua houvesse só generos sexuaes , poderião ser neu

tros os nomes de cousas sem sexo ; mas isso nem

no gregó e no latim se verifica, porque hum sem

numero de cousas inanimadas são do genero mascu

lino ou feminino, e outras são do neutro indistinc-

tamente , e até algumas que tem intima connexão

com o genero natural feminino , como ovum ,

ovo , uber, teta, que são neutros, e uteros t m, .'. „ j

Daformação da desinencia plural dos ,,

i substantivçs. ,

O plural he as mais das vezes designado em

portuguez pela addição de hum s á terminação do

singular, quando este não termina em s , l, m , r.

Exemplos : gato, pl. gatos; boi, pl. bois; pao,,

pl. paos; mão, pl. mãos; cidadão, pl. cida

dãos.

As palavras terminadas por r formão o plural,

ajuntando es : Ex. amor , furor , azar , etc.
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fazem no plural , amores , furores , azares , etc.

As terminadas em al, ol , ul, seguem a mesma

regra , mas por euphonia supprime-se o / no plu

ral. Ex. sal, sol, rol, paul, tafal, que fazem

no plural, saes, soes, toes ,' paues , lafues. Ex-

ceptua-se mal, cal de moinho, e consul, que

seguem a regra geral, e fazem : males, cales,

consules; . 'i.'.'i ir" '• "'

As terminadas em el fazem eis no plural. Ex. to

nel , avalizei, mel, pap.l, cujo plural he : ton-

ricis , aranzéis , méis (desusado), papéis.

As terminadas em il tem o plural em is ou iz.

Ex./wjí7, funil, ardil, mandil, que fazem -.fu

nis , fusis , maudis, ardis ou ardiz.

As palavras cujo singular acaba em s não soffrem

hoje mudança no plural^Ex, pires, alferes, ourives ;

mas as terminadas em z formão o plural pela addi-

ção de es. JLi.paz, vez , rtz, foz, voz , capuz,

luz, teliz, , verniz, que Êuem : pazes, vezes,

rezes , fozes , vozes , capuzes , luzes , telizes ,

vernizes. Os antigos as escrevião tambem por s e

dizião, alfereses , etc. Deos faz dt oses ou deozes;

caliz oxx calijc, cálices. , .

As palavras em ào formão o plural de tres ma-

neúas : 1° segundo a regra a mais. geral, pela addi-

ção de hum s, quando são derivadas de nomes

latinos em uuus,, ou castelhanos em, ano. Ex. mão,

iimfa-,- nueiãn ,;,que tazem.no pL : mãos, umãos,

anciãos,., „ , .. .... ;..■,. . . .-j »i . .: ,' ' ', • . "')

a° Em õoi (que outros escrevem> mal oens) nos



4o . GRAMMATICÀ

nomes derivados de latinos em o com o accusativo

em OTiem e ablativo em one, ou de castelhanos

em on . Ex. opinião, confissão, sermão , arção, ti

ção, tostão, coração, que fazem no plural : opi

niões, confissões, sermões, acções, licões, tos

tões, corações. Esta he a regra mais geral.

3° Em ães (que muitos escrevem mal aens) nos

nomes derivados dos latinos em nis, com o accu

sativo em nem e ablativo em ne , ou de castelha

nos em an. Ex. cão, escriyão, capellão , capi

tão , Allemão , pão, que fazem no pl. : cães, es

crivães , capellães , capitães , JtLlem&es , pães.

Tabellião , faz tabelliães e tabelliões. Benção , ci

dadão , e villão tem dois pluraes ; o regular se

gundo a regra geral : bençãos, cidadãos, villãos ;

e benções , cidadões , villões. ' .

Os nomes em im , om , um tomãò s no plural , e

imfdão o mem n. Ex. : fim , brim, selim , ácefim\

que fazem : fins , brins, selins, xelins'; e domno,

trom, tom, atum, que fazem no pl. : dotis, trons,

tons , atuns. '

Ha nomes que não tem plural • outros que não

tem singular, ou que são principalmente usados no

plural , e outros finalmente que tendo a forma ca

racterística do plural , significão hum par de cousas ,

ou huma cousa duplicada. Estes ultimos no plural

ficão invariaveis. ' " ,, ,■.■■' ;1 lL}

Não teífi* plural os nomes proprios de homens ,

animaes , de ideias abstractas ou de cousas tomadas

em sentido individual ou pessoal , ou como especies

ou generos distinctos , e muitos nomes collectivos.
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Ex. Cicero, Lisboa, a.caridade,aprudencia, opejo,

a intelligencia, a justiça, a sede, afome, osomnot

o sangue, a grammatica (arte), a sciencia, aphysi-

ca, o amar, o querer, o ouro, a prata, o ferro, oyò-

go, a agua, o ar, aterra, o azeite, o vinho, o salitre,

o trigo, a cevada, a ca/, a areia, a pimenta , a ca-

vallaria, a infantaria, a gentilidade , o christia-

íiismo, o paganismo. Mas muitas castas palavras

admittem plural quando se tomarem sentido com-

mum ou appellativo, corro terras , mares, aguas.

Jogos, ares , ferros (por grilhões), pratas (por pe

ças de prata), ja« de diversa natureza) , azeites ,

vinhos , assucares ( de diversas terras ou qualida

des ) , e até os nomes proprios de homens e de ani-

maes quando os fazemos communs. Ex. os Home

ns , os Camões , os Ciceros , como se disseramos :

os poetas iguaes a Homero , a Camões ; os oradores

iguaes a Cicero.

Tem só plural , ou pelo menos , he mais usado-

que o singular, certos nomes que exprimem cousas

que se achão sempre em numero ou quantidade

mais ou menos consideravel formando hum todo li

gado ou homogeneo. Taes são : favas, ervilhas,

tremoços , lentilhas, grãos (legume), farelos , pa

pas , migas , fezes. He porém falso dizer que tem

só plural, porquanto dizemos ofarelo, huma len

tilha , fava ou ervilha.

Finalmente ha nomes pluraes, como andas, an-

dilhas, algemas, bofes, calças, bragas, calções,

ceroulas,fauces , tesouras , ventas , que exprimem

duas cousas ligadas formando huma só , ou que tem
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duas porções iguaes ou mui semelhantes, ou cou

sas que emparelhão ; mas he erro crasso dizer

que estes nomes tem dual, o que não tem lugar

em portuguez, nem em latim e nas linguas d elle

derivadas. Tanto he verdade o que affirmo , que

todos elles tem plural invariavel. Dizemos muitos

farelos , grãos , cominhos ; muitas favas, lentilhas ,

semeas , migf^ papas , fezes , tesouras , e he incon

testavel que venta, tesoura e tesourinha , fa

va, etc, estão no singular, assim como gémeo, cujo

plural he gémeos (signo do zodiaco). Não com-

prehendo como poude cahir em tal erro o senhor

Jeronymo Soares Barboza na sua Grammatica / hi-

losophica da lingua portugiteza , que a Academia

das Sciencias de Lisboa imprimio a sua custa em

1822. He preciso não ter o menor conhecimento

do dual grego , para o confundir com os substan

tivos que indicão parelhas , quando não são prece

didos de hum adjectivo que designe numero aci

ma da unidade , e que sempre levão o verbo ao

plural. Ex. Estes calções são bons; estas calças,

chinellas , tesouras , andas , são de boa qualidade.

Dizemos huns calções , humas calça* , dois, ires,

vinte calções; duas, tres , mil calças, tesou

ras, etc. Onde está aqui a natureza do dual? Bem

denotão o numero dois as palavras par, parelha , e

todavia tem a forma c o sentido de singular, e

tem plural. Demais, em grego o dual denota o

numero dois, e não mais; o que não tem lugar

a respeito de calça*, calções, que podem signi

ficar hum traste d'estes ou muitos, assim como os
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mais nomes da mesma natureza : tenho calças, an

das , tesouras, não indica quantas. Em huma

palaVra o supposto dual he hum plural.

" Do adjectivo.

A denominação de adjectivo he vaga e incor

recta ; vaga , porque ha outras partes da oração ,

como o adverbio, que ajuntão ao sentido do no

me ; incorrecta , porque os chamados adjectivos ,

muitas vezes, em vez de ajuntar huma ideia á

que o nome exprime , antes abstrahem d'elle hum

dos elementos constituentes do individuo. Por

exemplo, quando dizemos : o sol fulgente, a

branca neve, nada ajuntamos aos termos sol e

neve , antes abstraiamos do primeiro o fulgor ,

do segundo a alvura. Neste casofulgente e branca

antes são abstractivos que adjectivos , e se conside

rarmos bem a natureza do adjectivo , veremos que

com efíeito elle he hum nome abítractivo que serve

de attributivo , qualificativo , restrictivo ou desi

gnativo, quando se applica a outros nomes, com-

prehendido aquelle mesmo que servio de typo.

Assim , nos exemplos acima , o sol por certo foi o

typo do fulgor, e a neve da alvura. A unica dif-

ferença essencial que existe nesta especie de no

mes consiste na natureza das ideias abstrahidas,

das quaes humas são relativas a propriedades dos

corpos, a relações que observamos entre elles, ás

que elles tem com o nosso individuo, e com as

outras pessoas , ás operações intellectuaes e ás nos
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sas relações com os mais homens ; outras ao numero

e á ordem de posição das pessoas ou cousas conside

radas meramente como individuos ou unidades.

Portanto chamaremos aos adjectivos nomes desi

gnativos ou simplesmente designativos ou distiuc-

tivos, dos quaes huns são attributivos , outros

pessoaes ou numeraes, determinados ou indeter

minados.

Todo o designativo he hum nome appellativo ou

commum , ou hum termo composto de duas ou mais

palavras unidas em huma só , as mais das vezes por

meio da contracção de sons ou letras. Os seguintes são

nomes chamados vulgarmente substantivos e que

igualmente servem de adjectivos : chão, alto, frio,

Jluido , liquido , animal , vegetal , mineral, nivel,

amador, letrado. Os seguintes são compostos de dois

substantivos : capi ipede , corniprde , cruciforme ,

bipede; outros de hum substantivo e hum verbo : r.or-

nigero , umbellifcra , lanigero, etc. Outros, como

valoroso, sào compostos de hum substantivo (valor)

e da desinencia oso derivada do latin ecius ou

Ocyus (do grego úmç) que significa mui prompto.

Justo, duro, encerrãoem forma mais contracta as

ideias de justiça (que he já humnome composto) e a de

personalidade exprimida pelo o ou a que forma a

desinencia de just-o, just-a, dur-o, dur-a. Eminglez

a desinenciaJull (cheio) forma um grande numero

de adjectivos, como beautiful, thankful , bello ou

cheio de belleza , grato ou cheio de gratidão. Os

nossos designativos em e/,.como amavel, temivel,

são compostos dos substantivos amor, temor e da
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desinencia abil, iòil, mudada em avel, ivrl. Escu

sado he dizer que os participios do presente e do

preterito, os supinos são compostos , os primeiros de

ser, estar, haver ou ser, c os segundos de ago, actum,

ire, itum, latinos, ou de outro verbo de significação

analoga. Exemplos -.amante, vivente, são compostos

de amor e kabentem accusativo de habens, que

tem amor ; vivente , de vida ou viver e lu.ben-

tem , como em amante, jímado , bebido, aber

to, etc. , compõem -se do radical amor, beber ,

abrir, e de huma desinencia contracta que he ou

dndo, tido, havido oufeito; e em alguns o participio

ido. Muitos delles são ao mesmo tempo substantivos,

como guisado , picado , aberta , corrida , ferido %

ferida, braçado, telhado , passado, preso, morto,

dito , escripto , cativo , como o são os infinitivos

absolutos comer, haver, ter, ser, poder, que todos

tem plural (1).

(1) O Sn* J. Soares Barboza obscurcceo e enredou singularmente

a materia no seu capitulo do nome adjectivo , onde se encontrão

quasi tantos erros como phrases. 1° Sustenta que o adjectivo tem

duas significações, huma disíincta, porém indirecta, que he a da

attributo; e outra confusa, porém directa, que lie a do sujeito.

E prosegue : « Esta palavra branco significa directamente hum,

sujeito qualquer indeterminadamente , que tem brancura ; e indi

rectamente , mas com toda clareza e distineção , a qualidade d»

cor. » a° Di» que o sujeito que o adjectivo indica , necessaria

mente ha de ser hum nome commum ou appellalivo , que só he

susceptível de modificações e determinacões, por ser de sua na

tureza vago e indeterminado. ■

Fácil he mostrar o erro d esta doutrina. Iiranco applica-se •

todos os sujeitos susceptíveis de possuírem esta còr , mas não si
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Dos distihctivos qualificativos.

Esta he a classe a mais extensa dos nomes cha

mados adjectivos, eaquella a que esta denominação se

pode applicar com menos impropriedade, porquanto

ajuntão ao nome proprio ou appellativo a ideia de

huma qualidade, propriedade, funcção ou attributo,

e isto em grãos differentes, o que constitue os com

parativos e superlativos. Exemplos : sol redondo,—

fulgente,— circumvagante : estes tres qualificativos

exprimem propriedades que pertencem ao sol , mas

que se podem separar do astro , porque elle nem

sempre apresenta a mesma forma, nem sempre brilha

com a mesma força , e o seu movimento requer

gnijica todos esses sujeitos. Pelo contrario este adjectivo na sua

primitiva significação exprimia hum objecto eminentemente branco :

assim ceo foi o typo da cór azul , sendo o latim cceruleus deri

vado de ccehim, como celeste, celestial. Em quanto á palavra

branco , notarei , que alvo , termo derivado do latim álbum

ou do ablativo alho , tira a sua origem da palavra alp ou alb que

significa em celtico lugar alto , elevado , elevação , e que vem do

antigo egypcio al ou hal e /i^que quer dizer elevado ao ceo. Por

isso se deo este nome ás montanhas da Suissa, ou Alpes, áo Apen-

nino, ele. A lingua hebraica , que he mui escassa de adjectivos , os

suppre por substantivos. Para dizer enda tribu àiz tnbu tnbu; e para.

expressar— eu sou mui pacifico, diz : eu sou a paz. Expressa syl~

veslre por no* bosques ou dos bosques: Ainda hoje dizemos je-

lihor dos senhores , rei dos reis , que suo locuções equivalente»

em hebreo e em grego a supremb.'' '' , :' ' . ,J '"v '

Em quinto à segunda asserção do Sn' J. S. B., basta notar

que solar, vem de sol, que he unico; e celeste, celestial , da

ceo , que tambem he hum ; lunar de lua ; polar, de polo ( do

norte), etc. As terminações abil, ibil, vem do saxão abai, que si

gnificaforça , potencia.
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tempo para se observar. Estes qualificativos podem

chamar- se individuaes.

Pedra dura, molle, branca, preta; metal branco,

amarelio , pesado, ligeiro, malleavel, ductil, etc.

Homemforte, fraco , bom , justo , mao.

Estes qualificativos designão attributos não essen-

ciaes a todos os individuos homem, pedra, metal,

e podem chamar-se di.òinctivos. Em geral põem-se

depois do nome appellativo. Ex. A pedra dura; o

homem justo; a mulher formosa, mas tambem se

pode dizer a dura pedra , a formosa mulher. Em

quanto aos nomes proprios, o ouvido he que re

gula a collocação do qualificativo. Dizemos : a

Europa culta , e a culta Europa ; o molle Sarda-

napulo; e Pedro grande, o quarto Henrique , e

Henrique quarto.

Na classe dos qualificativos distinctivos entrão

muitos nomes que são verdadeiros appellativos , ou

substantivos. Taes são, v. g., os nomes: cortezão,

philosopho, irmão, mãi , musico, medico, peão,

pintor, rei, soldado, solitario , etc.

As regras que dá o Sn' J. S. Barboza para co

nhecer quaes são substantivos e quaes adjectivos,

são pueris. Diz este grammatico que são adjectivos

aquelles que são susceptiveis de terminação femi

nina, ou que sem mudarem de desinencia são com-

muns de dois ; e que tambem são adjectivos os q«e

admittcm que se lhes ajuntem os áppellativos ho

mem, mulher, cousa; donde resulta que cortezão,

orfão, irmão, lavrador, christão, artífice, interprete,
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soldado , philosopho , são adjectivos; e rei, rainha ,

magistrado , substantivos.

A verdade he que todos , sem excepção , são

substantivos, huns adjectivados e outros não. Irmão,

lavrador, artífice, interprete ou lingua, soldado, são

tão substantivos como rei, rainha, magistrado , e a

todos se podem ajuntar adjectivos. Não se diz homem

rei, — magistrado, mulher rainha, porque seria re

dundancia ; mas tambem não dizemos homem irmão,

nem homem soldado, Interprete, ou lingua, nem

homem autor.-

A terceira regra do mesmo grammatico he não

menos futil. Segundo elle são adjectivos todos os

nomes duvidosos que admittem grãos de augmento

e de diminuição ; confessa porém que ha muitos

adjectivos que não admittem estas modificações. Ora

he verdade incontestavel e bem vulgar, que infinitos

substantivos admittem desinencias augmentativas e

diminutivas, como homem, mulher, eaté consa, que

familiarmente tem o superlativo cousissima. Dize

mos elegantemente : elle he mais homem que o seu

rival, o que equivale a—mais varonil.

Dos grãos de intensidade comparativa ou abso

luta , na significação dos qualificativos.

Todo o qualificativo que admitte grao maior ou

menor de intensidade da ideia que exprime , chama-

se positivo, relativamente aos seus correspondentes

augmentativos , comparativos ou absolutos. Claro

«stá que o excesso de qualidade diminuta torna o
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termo diminutivo, em grao maior e até maximo. O

mais excessivo grao de pequeno, de pouco, he peque

nissimo , pouquíssimo , como o de grande e muito

he grandissimo , muitissimo.

Em portuguez não existem desinencias proprias

que denotem os grãos de intensidade ou extensão da

significação dos adjectivos qualificativos , senão para

o superlativo e o diminutivo. Para o comparativo só

temos algumas desinências latinas que não corres

pondem a positivos da nossa lingua, como menor,

maior, superior, inferior, melhor, peor. Excepto

em mui poucas palavras só usadas no estylo familiar,

que adoptão as desinencias augmentativas dos subs

tantivos, como velhacaz, velhaquete , de velhaco;

soberbão e soberbete de soberbo , e que não são com

parativos, não temos outra maneira de formar os com

parativos senão por meio dos adverbios, muioumuito,

mais. Ex. Mui pequeno , muito mao , mais duro.

O grao inferior exprime-se por pouco, menos.

Ex. Pouco duro , menosfrio. Tambem se exprime

pela desinencia. Ex. De pequeno se forma peque

nino , pequenito , pequerrucho, pequerruchinho ;

òemolle, mollezinho. Em geral as desinencias di

minutivas são imo, ito, zinho, rucho, e destas ino

he mais usada em estylo grave e na poesia. O su

perlativo , que melhor se denominaria intensitivo ,

exprime-se em portaguez por desinencias especiaes e

pelos adverbios intensitivos extremamente, exces*

sivamente , infinitamente , etc. Ex. Ex tenso ,

bom , etc. , tornão-se superlativos antepondo-lhes os

citados adverbios.

3
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A terminação intensitiva a mais geral , he issimo,

derivada da latina issinuis , forma de summus ,

summo.

Ex. Cruel, cruellissimo ; sancto , sanctissimo ;

valoroso , valorosíssimo ; forte, fortissimo .

Como os superlativos portuguezes são derivados

pela maior parte de positivos latinos , existem algu

mas irregularidades apparentes nos radicaes de mui

tos delles, que vamos apontar. i° Os que terminão

em ão , ou nos seus equivalentes, segundo os diversos

systemas de orthographia, e em ow, um, mudão o

diphthongo ãa em nu , ou a letra final em //. Ex.

Vãi'i, chão, fazem vanissimo , chauissimo ; bom ,

bonissimo ; commwn , comniunissinio. Pela mesma

razão mao , que vem de nialus, faz malissimo.

2o Os que terminão em z o mudão em c, porque

antigamente se escrevião no positivo ce. Ex. : Tenaz,

atroz, feliz, que se escrevião tenace, atroce,felice,

fazem tenacissimo , atrocíssimo ,felici■simo, etc.

3o Os que terminão em portuguez por go deriva

dos de nomes latinos em quus, conservão o qu no

superlativo. Ex. Antigo, antiquissimo, que os

antigos dizião antiguissimo. Os que terminão em

avel, ivd, e que antigamente se escrevião por bil ,

conforme ao latim, mudão as desinencias em il para

formar o superlativo. Ex. Miseravel , terrivel ,

amavel , fazem miserabilissimo , terribilissimo ,

amabilissinio.

Nobre, doce, humilde, fazem nobilissimo, docis

simo ou dulciss mo , humillimo ou humillissimo ,

seguindo os radicaes nobilis , dulcis , humilis. Nos



PORTUGUEZA. 5l

autores antigos encontrão -se os superlativos regu

lares portuguezes : nobriísimo,antiguissiino, humil

díssimo, miseravelissimo , terrivelissimo, etc.

^áspero faz asperrimo, do latim asperrimas ; mas

os antigos dizião asperissimo.

Amigo faz amicissimo , de amicus.

Os superlativos seguintes são latinos e não tem

Tadical positivo em portuguez : maximo, minimo,

optimo, pessimo, summo , supremo, infimo. Os

antigos usavão ás vezes dos adverbios mui ou muito

e tão antes dos superlativos , erro que hoje ninguem

commette.

Das terminações e inflexões que correspondem

aos generos , nos adjectivos.

I. Não mudão no feminino os adjectivos ter

minados em e surdo, em al, el, i(, ar, az, iz, oz.

Ex. Breve, leve , final , amavel, subtil , facil ,

capaz, audaz,feliz, veloz. Affim, cortez, mon

tes, ruim, seguem a mesma regra. Grau, que outros

escrevem grão, contracção de grande, está no mesmo

caso. Ex. O Grão Turco, a Grau Bretanha,

II. Mudão o o final em a os que no masculino

terminão por aquella letra. Ex. : Justo, justa;

amado, amada ; feito , feita. Deve notar-se que

os terminados en oso tem o ò aberto no feminino.

Ex. : Gostoso , gostosa. .

III. Tomão no feminino hum a os acabados em

' ez, ol, or, u, um. Ex. Portuguez, portugueza;
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//espanhol, hespanhola; autor, autora; cru, crua;

//i/m, hunia. Commum faz comnuia, pouco usado,

servindo o primeiro para ambos os generos, em

razão do equivoco com secreta ou latrina. Também

portugues,hespanhol se usão para ambos. Defensor,

competidor achão - se nos escriptores antigos no sen

tido feminino.

IV. Os que acabão em ão perdem o o do diph-

ihongo. Ex. Christão, christã ou chrístan. Alguns

autores mudão o o em a, ãa. Por ex. Chrisiãa, vãa

de vão. Isto be conforme á etymologia, mas contra

rio á pronuncia. O mais acertado be mudar ão em

an porque o n radical latino fica conservado , como

em vau de varia, christan de Christiana, anan de

jianus , irmau de germana.

V. São irregulares os seguintes : Judeo, meu,

teu, seu, bom, mao, que fazem no feminino Judiat

minha, tua, sua, boa, má.

VI. Alguns designativos pessoaes (pronomes) ou

de quantidade , tem tres terminações , buma mascu

lina, outra feminina, e a terceira sem genero, porque

lie indeterminada e não designa pessoa ou cousa

certa , mas sim huma phrase , bum pensamento.

Esta terceira terminação não corresponde ao neutro

dos latinos , postoque della seja tirada , porque não

concorda com substantivo algum. Exemplos :

Elle,ella, ello ; aquelle, aqmdla, aquillo. Este,

.esta, isto. Esse, essa, isso. Todo, toda, tudo.

Algum, alguma, algo. Ello e algo são antiquados

c significão isso, esseJacto, essa cousa. Aquilio,

significa aquelle Jacto, aquella cousa. Isto, este
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facto, essa cousa. 7Wo exprime a totalidade e vem

de lotum latino ;.ello e aqitillo de illud ; isto, isso,

de istud. Sem duvida se neutro se toma no sentido

strieto , neutras são estas terminações , pois nem são

masculinas nem femininas ; mas no sentido dos gene

ros do latim e grego, são vozes sem genero ou inde

terminadas, porque os adjectivos neutros concordão

nestas linguas com os substantivos. Ex. Tonmi coc-

lum, hoc corpus.

O Snr J. S. Barboza até assevera que nas phrases

seguintes existe o genero neutro : o sublime, o bdlo

de hum pensamento. Não reflectio que estas ex

pressões são identicas a — a sublimidade, a hclleza

de hum pensamento; e que nellas a natureza essen

cialmente substantiva de todo o adjectivo hc desi

gnada pelo artigo o que individualisa a qualidade

sublime, bella. De bum adjectivo substantivado fez

hum nome neutro !

Daformação do plural nos adjectivos.

Os chamados adjectivos formão o plural como os

nomes denominados substantivos. Os que no singu

lar terminão em oso , mudão o primeiro o brando

em forte o. Ex. fogoso,fogosos , etc.
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i /)oí determinativos.

. 1 ' ..

Chamo determinativos aos termos que individua-

lisão os nomes collectivos e communs ou appellativos

(os artigos) , os que designão pessoa ou pessoas

(pronomes), quantidade ou numero ( numeraes ).

Nenhum delles exprime qualidade ou attributo appli-

cavel ao sujeito.

Do artigo ou designativo geral.

CTartigo he hum determinativo geral que indivi-

dualisa os nomes communs a muitos entes. Ex. O

homem he moral. A mulher he delicada. Nestas

locuções o artigo masculino, e a feminino, designão

a totalidade dos homens e das mulheres , mas consi

derados cada hum de per si. O plural os homens

são mortaes , as mulheres são delicadas , exprime

a mesma ideia , com a unica differença que desta

maneira se designa qualquer numero de homens. A

primeira expressão equivale a todo o genero humano,

porque homem comprehende ambos os sexos. A

mulher he restricto á porção feminina do genero

humano considerada collectivamcntc e individuali-

sada. Quando se quer particularisar a ideia, então

ajunta-se ao nome precedido do artigo, huma expres

são especial. Ex. O homem costumado afaltar d

sua palavra não merece confiança. Já aqui não he

todo o genero humano , mas só aquelles individuos

que tem por costume faltar á palavra dada por elles.
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E quando digo : o homem que inventou as letras ;

o homem que descobrio a America, designo hum

só individuo. Em portuguez , alem do artigo mas

culino singular o, pl. os , feminino a, pl. as ; usamos

de hum, m., huma, f. ; pl. huns , humas, no sentido

de designativo geral , sem attenção á unidade que a

palavra hum, etc., exprime. Ex. Ffum rei justo he

idolo do pot o. Huma mulher virtuosa he sempre

respeitada.D*os homens huns são bons, outros maos.

Todavia hum, he mais vago e indeterminado , e

requer ampliação da ideia para o especificar mais.

Por isso se chama definito o artigo o, os, a, as, e

indefinito a hum, huns, huma ,humas. Outra diffe-

rença entre o, e hum, tomado como artigo, he que

o primeiro he mais geral e comprehensivo que o

segundo. O subdito dive obedecer ao seu super ior,

equivale a—todos os subditos ; mas hum súbdito, etc. ,

designa mais restrictamente este ouaquelle, qualquer

subdito.

No latim e em muitas outras linguas não ha artigo ;

em algumas he supprido pelas desinencias pospostas

aos nomes , e em outras fazem as suas vezes certas

locuções. Nós temos o, a, as, as- e os chama

dos pronomes : este , esta , estes , estas ; esse , essa ,

esses, essas; aquelle , aquella, aquelles, aquellas;

hum , huma , huns, humas ; algum, alguma, al

guns, algumas; nenhum, nenhuma, nenhuns,

nenhumas; estoutro , estoutra , estoutros, estou

tras, etc. Huns personalisão o nome quando elle

se considera como presente e proximo , outros

como mais ou menos remoto ; huns mais ou me
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nos indeterminadamente , como a/g«»i, hum, ne

nhum.

. He notavel que derivando o portuguez, assim

«omo o francez, o castelhano e o italiano, do latim,

c não havendo nesta lingua artigo correspondente

ao nosso o, a, os, as, Icnhão adoptado todos os-

dialectos derivados hum equivalente , ao mesmo

tempo que nenhum delles conservou casos ou de

sinencias declinativas. Parece que á suppressão des

tas he devida a adopção do artigo , o qual , junto

com huma preposição, faz as vezes dos casos do latim

e da declinação dos nomes , que não existe em por

tuguez , nem nos mais dialectos do latim. He evi

dente que não podendo indicar pela desinencia da

nome a sua relação com. o verbo ou com outro nome,

foi preciso adoptar hum equivalente. Por exemplo

em latimJilius Maias , o filho de Maia , indica que

hum individuo he filho de, ou tem por mài Maia ; a

terminação us mostrando que elle he o sujeito ou.

nominativo, e a de ce indicando possessão. Da mesma

maneira em latim dizemos creator coeli , o creador

do ceo, sendo em latim suppridoo do (formado da

preposição de e o) pela simples desinencia í; em

venio ah urbe, venho da cidade, a desinencia e

equivale a da (formado de de e a); eo ad ur-

bem , vou d cidade ( formado da preposição a e do

artigo feminino a ) , em que a desinencia em ex

pressa a ideia d,

Muito se tem dissertado sobre a maneira por que

foi introduzido o artigo , supprimidos os casos dos

nomes. A mim paxece-me que o nosso artigo o foi
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tirado do grego í , eo a de í. No castelhano el,

la , no italiano lo, la, no francez le, la, são a meu

Ter, o pronome Me, illa modificados e abreviados ; e

he certo que no latim corrupto das Gallias e da

Hespanha se dizia Me sol , Ma lima em vez de sol

e lana. Os nossos escriptores antigos escrevião ho

homem , ha mulher , e este h me parece confirmar

a minha conjectura , pois corresponde á aspiração,

branda do grego ó.

Por meio do artigo e das preposições de, a , por, se

exprimem em portuguez as relações dos nomes , que

em latim são designadas pelos casos ou termina

ções.

O artigo definito substantiva os adjectivos, os

verbos e orações inteiras , ou parte d'ellas. Ex„

O licito , o illicito , o jas!o , o injusto ; o amar,

o comer , o viver : o gabares-te de sabio mostra

seres ignorante : o amor não está no por isso,,

eslá no porque: o quando, o como, o quanto : o.

que de sua natureza lie bom ou mao.

O artigo o faz tambem as vezes de pronome re

lativo, referindo-se e representando o nominativo da

phrase antecedente. Ex : Ha verdades que a nós

o não parecem. Asfeias , nem por o serem, dei-

jcão de agradar. Na primeira phrase o subentende

verdades, e na segunda o facto dafealdade. O

Snr J. S. Barboza chama este o relativo ou pro

nominal , o neutro de o artigo , mas sem razão al

guma.

Quando o artigo o se applica a nomes proprios-

de pessoas, terras, ete, tira-lhes o caracter indi

3*
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v:idual e os torna communs. Ex. O Homero por-

tugnrz, designando Camões, ou o Livio poríuguez,

alludindo a Barros , significa — igual em mereci

mento a Homero, a Livio. Quando dizemos : Este

homem he hum Cicero, he como sc disseramos—

he hum orador igual a Cicero ou outro Cicero. E

quando no plural se diz : Os Ciceros, os Virgilios,

as Malucas , as Goas , entende-se os homens se

melhantes a Cicero, etc, as cidades comparaveis a

Malaca, etc.

fípgras para o uso do Artigo.

i° Os nomes appellativos tomados em sentido ge

ral, não levão artigo. Ex. O macaco não he homem,

isto he, não pertence ao genero humano. A mulher

vão he homem, isto he, não tem o sexo do homem.

Onde ha homens ha cobiça. Cobiça, tomada em

sentido geral, não pode admittir ser individualisada

pelo artigo.

2" Os nomes appellativos precedidos de prono

mes pessoaes , possessivos , indicativos , partitivos

e numeraes, não carecem de artigo. Ex. Meu, teu,

ícupai; este, aquelle sujeito; muitos, alguns ho

mens ; hum , dois , ires navios ; nem os nomes pre

cedidos do vocativo ó. Todavia esta regra tem

excepções ; e quando se quer designar com mais

especialidade huma pessoa ou cousa, pode usar-se

do artigo. Ex. A minha, «tua, a sua, a nossa, a

vossa familia, casa, fortuna, sorte, etc; o meu vinho,

o teu amigo , o seu protector , o nosso dinheiro , à
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vosso dever. Este, aquelle, esse, muitos, alguns,

7mus, supprem e excluem o artigo. Os numeraes dois,

ires , ete. , o admittem quando se individua : os

dois irmãos , os tres magos , etc.

Mesmo, Qual , exigem o artigo. Ex. O mesmo

autor, o qual já citei. Que no sentido de o qual, a

qual, os quaes , as quaes, não admitte o artigo

porque o encerra. Ex. O homem , a mulher, que

vi; as terras, os man s que percorri. Quando di

zemos : dos actores o que mais me agradou; das

cantoras , a que mais me encantou ; dos pintores

italianos os que mais me agrada;>, etc., subentende

mos os nomes : actores, cantora*, pintores, e nestes

casos o equivale a aquelle, que he demonstrativo.

/ oílo, no singular e no plural , requer o artigo ,

por isso mesmo que no singular todo anteposto a

hum nome appellativo designa a totalidade dos in

dividuos que este denota , e posposto significa a

totalidade de cada individuo. Ex. Todo o homem

significa a totalidade do genero hum.mo ; e o ho

mem todo, a totalidade de cada individuo. Nas

linguas em que o equivalente de todo não admitte

ser transposto depois do nome, supprime-se o ar

tigo , porque de contrario , em vez do sentido da to

talidade dos individuos, exprimiria a de cada hum

delles. Todo não he universal distributivo e equi

valente a cada nas phrases todo o homem, em ioda

a parte, como quer o Sn' J. S. Barboza. He uni

versal collectivo commum , e comprehende todos os

individuos designados pelos nomes communs , ho

mem, parte : equivale a—todos os homens, em to
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das as partes , com a unica differenca , que todo

no singular he mais determinativo e individua mais.

Todo o mundo , toda a gente , toda a Asia, toda

a Europa, são locuções correctas, alem de muito

menos ingratas ao ouvido que todo mundo, todo

homem, Ioda parte, todagente , etc. Toda a Asia,

toda a Europa , equivalem a — a Asia , a Eu

ropa na sua totalidade : e todo o homem ã —

o animal homem ou o genero humano na sua tota

lidade individual. O artigo he indispensavel.

Os nomes cardinaes dois, tres, quatro, etc., tomão

o artigo quando se individuão os termos a que se

applicão. Os ordinaes levão sempre o artigo quando

precedem o nome, mas não o tomão quando o

nome os precede. Ex. Dois exercitos inimigos ,

sem dizer quaes : os dois exercitos inimigos , desi

gnando quaes são. O primeiro, o decimo oitavo

seculo. D. João primeiro, D. João sexto.

3o Os nomes proprios de divindades , de ho

mens , de cidades , villas , lugares , não tomão o

artigo senão precedendo hum designativo que in

dividua e particularisa. Ex. O bom Deos , a loa

deosa , o grande Alexandre, o imperador Au

gusto, a illustre Athenas.

Todavia dizemos a Europa, a Asia, a Africa,

a America, e seria erro supprimir o artigo , assim

como antes de nomes de rios, provindas, montes.

Ex. O Ganges, o Tejo , o Algarve, o Minho, o

Alemiejo , a Beira, o Chimboraço, os Alpes, o-

Himalaya, o Caucaso. Tambem muitos nomes de

ilhas, cidades , villas, portos, tomão o artigo ; ex. A
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Madeira, a Terceira, o Funchal, a Guarda, o

Porto.

A razão desta differença provêm de que nestes

exemplos o artigo hc distinctivo, e se refere a huma

ideia subentendida, e não ao nome proprio. Quando

dizemos a Europa, subentendemos aparte do globo

assim denominada ; o Chimboraço , os Alpes , as

montanhas d este nome ; o Ganges , o rio d'este no

me ; o Algarve, o reino ou provincia assim cha

mada. E quando damos a ilhas, cidades, etc., nomes

appellativos , antepomos o artigo para designar o

sentido particular do nome. Por ex. a Madeira

significa a ilha coberta de Madeira ; o Funcbal o sitio

cuherto de funcho ; o Porto, o porto que dá nome

á cidade. Por isso os nomes de cidades, villas, etc,

cuja significação he desconhecida ao vulgo , não

levào artigo. Ex. Santarem , Mertola , Elvas,

Sagres, Silves, Abrantes, Almeirim, Lisboa, Se-

tuval, Cintra, Londres, Paris. Se dizemos a Hayay

he porque traduzimos esta denominação do francez r

e o Cairo do arabigo.

Fallando de reinos , ora usamos do artigo ora o

supprimimos, segundo pertendemos particularisar

mais ou menos a ideia, e em muitos casos, por efieito

do mero uso, fundado as mais das vezes na euphonia.

Ex. Dizemos França, Inglaterra, Portugal, Hes~

pauha, com ou sem artigo, e sempre o ajuntamos a

Aliemanha, Áustria, Italia, Russia, Prussia, ín

dia, China, Japão, Persia, Egjpto, Grecia e ao

maior numero dos mais estados do globo. Dizemos

Marrocos, Argel, Tripoli, Feneza, porque são,
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nomes de cidades cuja significação he desconhecida

ao vulgo. Pode attribuir-se a necessidade do artigo

nos exemplos acima , a serem menos conhecidas de

nós a Aliemanha , a Jli/lia, a Persia, o Japão ,

etc, que a. França, a Inglaterra, a Hespauha, ou

tambem por serem mais remotas de Portugal. Ca

mões disse Africa sem artigo , mas he licença poe

tica.

Pelo que fica dito se vê que o artigo he destinado

a individuar ou a particularisar os nomes communs

ou appellativos, e a converter em communs os nomes

proprios.

Dos designativos pessoaes, relativos, possessivos,

demonstrativos ( pronomes).

Chamo designativos pessoaes o que outros gram-

maticos denominão pronomesoudeVeiminativos pes

soaes. São expressões pelas quaes designamos o pro

prio individuo que falla (eu), que he sujeito ou agente

na oração, a pessoa ou pessoas a quem fallo, aquella ou

aquellas de quem fallo. Se em vez do proptio indivi

duo, este falla em nome de outro ou outros, então,

«m vez de eu dizemos nós , isto he eu mais alguma

outra pessoa ou pessoas.

Quando exprimo os sentimentos da minha mente

digo, eu quero, mando, desejo , peço , etc. Quando

exprimo sentimentos que outra ou outras pessoas

igualmente manifestão, digo nós queremos, manda

mos, desejamos, pedimos , etc. Quando fallo a outra

pessoa, digo tu queres, mandas, ou manda, etc.
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Quando fallo a mais de huma pessoa , digo vós

quereis , mandais , etc. ; e isto sem distincção de

sexo.

Mas quando fallo ou faliamos de pessoa, que

não he aquella a quem fallo, e de quem se afiirma

alguma cousa , digo elle , se he homem , animal

masculino ou nome doeste genero , e ella , se he

mulher, fêmea de animal , ou nome feminino. E

no plural dizemos elles para o masculino , e ellas

para o feminino.

Em todos estes casos os designativos pessoaes ex

primem o sujeito ou agente do verbo. Eu, lu, elle,

elia, j/os, vós, elles, eilas, faço, fazes, faz, faze

mos, fazeis, fazem; ou, no imperativo, e subjunctivo :

faze tu , faça elle ou ella , façamos nós , fazei vós ,

fação elles ou ellas.

Quando porém se trata de exprimir as relações que

cada pessoa pode ter com as outras ou com os objec

tos e acções, então servimo-nos de outros designativos

tirados do latim, e como não temos desinencias (casos

dos latinos) que indiquem as ditas relações, usamos

de particulas prepositivas. Para exprimir o nosso

proprio individuo, não como sujeito ou agente, mas

como objecto do pensamento ou de acção propria ou

alheia, dizemos mim. Ex. a mim, de mim, em

mim, por mim, sem mim; com a preposição com,

modifica-se em migo : commigo. A mim, em mim,

diz-se tambem me : offereceo-///e dinheiro, por

ofFereceo a mim , eto. ; deo-jjie muita pancada, por

deo em mim, etc.

Da mesma maneira que mim e me correspondem
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a eu no sentido objectivo , a tu corresponde ti, te,

e tigo quando precede com. A nós, no mesmo

sentido, corresponde nos (a nós) ; a vós, vos (a vós) ;

a elle e ella corresponde lhe, e no plural lhes. Exem

plos : A ti compete , pertence ; dou - te (a ti) este

livro ; dou-te pancadas (em li); irei comtigo. Faz-

nos favor (a nós); faz-vos (a vós) favor ; faz-lhe—lhes

(« elles ou a ellas) favor. Nosco, e vosco usào-se

quando precede com : connosco, comwosco, em vez

de cnm nós, com vós, por evitar hum som ingrato.

Quando se trata da acção de huma pessoa ou

cousa personificada , feita por ella e em seu proprio

individuo, usamos de si, e se (a si) tanto no singu

lar como no plural e para ambos os generos, e de

sigo quando precede com. Exemplos : Fazem mal

a si os que abusào da saúde. Lançou longe de

si a arma fatal. Elle não está em si. Por si só. Me

ditou comsigo. Elle fez-.?e (a si) soldado. Ella

metteo-íe (a si) freira. Elles ou ellas retirárão-íe do

tumulto.

Finalmente o artigo definito o, a , os, as, faz as ve

zes de elle, ella, elles, ellas. Ex. levei o cão ao rio,

e lancei-o na agua ; montei a egua , e deitei-a a

pastar ; apenas avistámos os fortes , logo os salvámos

com a artilharia ; apontadas as peças , as dispará

mos. Muitas vezes põe-se o artigo, quando serve de

designativo pessoal, depois do verbo, o qual sof-

fre contracção na sua desinencia. Ex. comecei o

negocio , e vou pô-lo em andamento ; louvavel he

aconselhar a virtude, mas melhor he praticá-la;

pensú-lo e Jazê-lo tão cousas bem differentes. Es
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tas expressões equivalem a pôr o, praticar a, pen

sar o , fazer o , ou o que he mais exacto , as syl-

labas lo, la, não são senão a contracção de ello r

antiga terminação de elle , usado para significar

isso , essa , aquella cousa : morra por ello he

phrase da Ordenação do Reino ; e he esta mais hu-

ma razão para devermos escrever como acima lo ,

los, la, las, e não como fazem muitos : pol-o, poi

os, etc. , o que tem ainda o inconveniente, no casa

de poio, de confundir pôr o (verbo) com por o

( preposição) oa pelo ou polo. O /. em amaro,

escripto ama-lo, não se converte em /, elide-se.

O / sendo letra radical de elle ou ello , he erro

escrever amal-o , temel- o , etc. O mesmo se ap-

plica ao í em avistámo-lo—los, descuhrimo-la—

las, por avistámos elle, elles , descubrimos ella,

ellas.

Este emprego do artigo definito em hum sentido

pronominal, ou elle preceda os verbos ou se lhes

posponha , faz-sc por effeito de suppressão de palavra

subentendida, ou ellipse. Quando digo : levantei

a lebre c matei-a ; avistei o porto e demandei-o ;

vi o perigo c não o quiz evitar, etc., o artigo

sxtbentende lebre , porto , perigo , e he só usado

para evitar a repetição do nome que designa, sem

que por isso deixe de ser artigo. He de advertir

que<"//e, ella, elles, ellas , ello, são palavras com

postas nas quaes vai incluido o nosso artigo de

finito o, os, a, as, de que os latinos carecem.

Elle equivale a— o individuo que alli está. Na

grego o artigo ó , que corresponde ao nosso artigo
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o , significa em muitos casos este , aquelle , o qual.

Quando na mesma phrase o artigo o, a, lo,

la, he precedido por me, tios, nos , lhe, em lu

gar de me-o, te-o , nos-o ou nos-lo , vos-o ou vos-

lo , lhe -o, Ikes-o, lhe-a, lhes-a, lhe-os, lhe-as ,

elide-se a ultima letra do primeiro designativo pes

soal , e contrahem-se os dois termos em hum só ,

com ou sem apostrophe , ou ligão-se por hum risco ,.

mo ou mo, t'o, to, no-lo, vo-lo, llio, lho, lha,

lhos , lhas. Exemplos : Eu t'o (a ti o) darei. Elle

mo (a mim o) dará. Elles no-lo (a nós o) , vo-lo

(a vós o) darão. Eu lho (a elle o), lha (a ella a)

darei. Eu lhos (a elle os), lhas (a ellas as)

darei.

Não deve escrever-se no'lo, volo , mas no-lo,

vo-lo.

Observações.

O uso tem feito adoptar o pessoal nós, posto

que plural , para designar a primeira pessoa do sin

gular eu , quando he hum rei ou hum prelado que

falla , ou quando hum escriptor se identifica com o

leitor; mas o verbo fica no plural. Ex. nós man

damos, observamos , etc.

Igualmente vós, po-ito que plural, usa-se fal-

lando a Deos , a hum rei , a pessoa inferior , ou

por carinho, ficando tambem o verbo no plural :

Ex. eu vos supplico, eu vos. ordeno , eu vos amo

muito.
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Designativos (pronomes) possessivos.

Os designativos possessivos in dicão a posse de

qualquer cousa relativamente a cada pessoa. São de

rivados dos pessoaes. Os da primeira pessoa são

meu , m. sing. , pl. meus; minha , f. sing., pl. mi-

uhas. Da segunda pessoa, teu , m. sing., teus, pl. ;

tua , f. sing. , tuas , pl. Da terceira pessoa , seu , m.

sing., seus,, pl.; sua , f. sing., suas , pl. Da primeira

pessoa do plural , nosso, m. sing. , nossos, pl. ; nos

sa , f. sing. , nossas , f. pl. Da segunda, vosso , m.

sing., vossos, m. pl. ; vossa, f. s. , vossas, f.

pl. Da terceira, seus, m. suas, f.

Estes designativos possessivos derivados de num,

íí, íz", ro.v , //0í, tem as seguintes accepções :

Meu, miiilia , significa de mim : meu pai , o pai

de miaif—o que pertence a ruim ou me he proprio :

meus ol/iosi

Teu, tua, — de ti: teu pai, tua mãi, o pai,

a mâi de ti; — o que te pertence ou te he pro

prio : teu engenho , tua iudole.

Nosso , a, — de nós : nosso pai, o pai de nós ;

—— o que nos pertence ou nos he proprio ." o nosso

navio , clima , a nossa patria.

Vosso, a, — de vós : o vosso pai, o pai de

vós ; — o que vos pertence ou vos he proprio : o

vosso navio, clima, a vossa patria.

Seu, sua, — d'clle, d'elles, d'ella, d'ellas :

seu pai, sua mãi, o pai, a mãi delle, delles,
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«Tella, cTellas ; — o que pertence ou he proprio

d!elle, d'ella, (Valles , â'elhis : os seus cuidados ,

as suas penas , os cuidados , as penas que a elle,

elles , ella, ellas são proprios.

N. B. Seu , sua , nunca significão de si.

Observação.

O meu amor, não equivale a o amor de mim :

O primeiro significa —- o amor que eu sinto , o se

gundo — o amor que outrem me tem. Saudades

tuas significa— saudades que tenho de ti : as tuas

saudades, — as que tu tens de outrem. Todavia

ás vezes ha ambiguidade no sentido. Ex. a sua

perda pode significar a perda experimentada por

huma pessoa , ou a perda que nos causa o ter

mos perdido a tal pessoa. Os antigos disserão im

propriamente fugio com meu medo , por com me

do de mim. Saudades minhas o màtão, he pro

prio, e significa saudades da mim j e não saudades

que cu tenho de outrem.

Dos designativos (pronomes) demonstrativos.

Os designativos demonstrativos (pronomes) são

termos que indicão pessoas ou cousas consideradas

como mais ou menos proximas ao individuo que

falla ou áquelles com quem elle falla, tanto re

lativamente ao lugar como ao tempo.

Temos tres termos com que designamos os objec
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tos de que falíamos, ou que apontamos a outras

pessoas :

Este, sing. m. , estes, pl. ; es/a sing. f. , estas,

pi. ; e isto, antigamente esto, indeterminado.

Este , ete. , applica-se a pessoa ou objecto pre

sente e proximo em lugar ou em tempo. Ex. Este

vento fie favoravel. Este navio está de verga

tValto. Esta batallia decide da sorte da campa

nha. Este armo será fertil em acontecimentos.

Isto significa este negocio , este objecto , esta

cousa, e nunca esta pessoa. He tirado do neutro

latino istud , mas he erro chamar-lhe terminação

neutra de este , porque isto he masculino : isto ha

bom , mao , etc.

Esse, sing. m. , esses, pl. ; essa, sing. f. ,

essas, pl. ; isso, antigamente esso ou ello, indeter

minado.

Esse, etc. , applica-se a pessoa ou objecto ordi

nariamente presente em lugar e tempo, e menos

proximo que o designado por este. Tambem se

applica a cousas ou pessoas remotas em lugar ou

em tempo , quando nos referimos ao que d'elles

se acaba de dizer. Ex. Esse navio, esse livro

(que tenho diante dos olhos , ou de que se fallou),

esse autor (presente, ausente, vivo ou morto,

moderno ou antigo). Isso equivale a esse negocio,

Jacto , successo , etc. , essa cousa , e nunca essa

pessoa.

Aquelle, sing. m., aquelles, pl. ; aquella,

sing. f. , aquellas , pl. ; aquillo , indeterminado.

Aquclle, etc. , applica-se a pessoa ou cousa pre
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sente, e mais remota que as designadas por este,

esse, e com relação a outro individuo -presente.

Ex. Este homem he forte , aquelle he frouxo ;

esta arvore he velha, essa he nova, aquella foi

decotada. Tambem designamos por aquelle hum

individuo indeterminado : aquelle homem que qui-

zer ganhar fama deverá fazer-se util aos seus se

melhantes. Aquilio, antigamente aqui lio, equi

vale a aquella cousa , e nunca se applica a

pessoa.

D'estes primitivos se formão os compostos :

Este -outro, estes- outros , esta -outra, estas -ou

tras;

Esse - outro , esses - outros , essa - outra , essas - ou

tras ;

Aquelle-outro, aquelles-outros , aquella-outra, aquel-

las-outras ;

Que se escrevem, por motivo de euphonia , da

maneira seguinte, elidindo o e final do singular

masculino , o a do feminino , e ej, as , no plu

ral :

Est'outro, est'outros, est outra, est'outras ;

Ess'outro, ess'outros, ess'outra, ess'outras;

Aquell outro. aquell'outros, aqueloutra, aquelou

tras. ' „

Estes designativos compostos detcrminão pessoa

ou cousa, relativamente, não só a nós e a outro

individuo presente, a hum ou mais objectos tam

bem presentes, ou considerados como taes, por

d'elles se tratar, mas em relação a outro individuo
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ou objecto que está em correlação com aquelle que

designamos. Ex. Este cavallo he arabe, est 'outro he

andaluz, ess'outro he normando , aquell'outro he

inglez.

Jsto, isso, aquillo, não tem feminino nem plu

ral, porque são expressões contractas que designão

huma ou muitas cousas, acções, e até orações in

teiras, compostas de nomes no singular e no plu

ral, e com terminação masculina ou feminina.

Tacs designativos conectivos encerrão ambos os

generos e os dois numeros , e se tem desinencia

masculina, he porque derivão da neutra latina,

que em hespanhol e portuguez se tornou mascu

lina. Por isso dizemos tudo isso, isto tudo, isto—

isso— aquillo mesmo.

Dos designativos (pronomes) relativos

ou coujuiutivos.

Por designativos relativos ou conjunctivos en

tendo certos termos que ligão as phrases por meio

da relação que indicão entre os membros da ora

ção. Temos quatro termos d esta natureza que são :

qual, cujo, quem, que.

Qual. Cujo.

Qual , precedido do artigo definito , o, a, os,

as, he conjunctivo e relativo, e reproduz a ideia

da pessoa ou cousa já designada, e da qual se vai

amimar algum facto ou circumstancia.
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Este qual corresponde ao latino qui (i), e não

a qualis , de que deriva o nosso qual comparativo

sempre posposto a tal (expresso ou subentendido),

e que denota paridade, semelhança. Ex. Tal

qual he. Qual o leão quando arremette, isto he,

da mesma maneira que , semelhante ao leão.

Outro qual correspondente a quis latino , de

nota individuo indeterminado , e não tem a menor

relação com tal , como afErma erradamente o se

nhor J. S. Barboza. Nos seguintes exemplos que

este grammatico aponta , o qual pode ser substituido

por este, aquelle, hum, outro. Todos concorre

rão para isto , qual mais , qual menos ; isto he 5

este mais , aquelle menos ; ou hum mais , outro

menos.

« Qual do cavallo voa que não desce ;

« Qual do cavallo em terra dando , geme. »

Aqui este , aquelle , podem substituir-se sem

mudar o sentido, e assim nos dois versos que se

guem os primeiros, se pode substituir hum, ou

tro.

* Qual vermelhas as armas fai de brancas ;

• Qual c'os penachos do elmo açouta as ancas. »

Converter a expressão acima qual mais, qual

menos, em hum tal, qual eu não digo, mais, ou

tro tal, qual eu não digo, menos, he abusar da

(1) Qual equivalente a que portuguez e qui latino, vem de qui

ille contrahido, bem como lequel em franeex.
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subtileza grammatical. Voltando ao qual relativo e

conjunctivo, cumpre notar que elle he sempre pre

cedido do artigo definito, ou do designativo par-

titivo cada. Ex. O culto dos idolos , o qual he

tão antigo como absurdo. A religião braminica ,

a qual tanto tem grassado na Asia. Os males dos

quacs nos acautelamos. As molestias contra as quaes

a medicina he impotente. Em geral, substituímos

que a o qual , a qual, os quacs , as quaes, quando

não precede preposição com artigo. Ex. A moles

tia de que (da qual) morreo tanta gente. A reli

gião braminica que (a qual) está tão diffundida

na Asia. O culto dos idolos que (o qual) he tão

antigo como absurdo. Os males , as penas que (os

quaes, as quaes) soffremos.

Qual interrogativo corresponde a qualis latino de

que he derivado, e exprime o desejo de saber a

qualidade , a natureza, o caracter distinctivo da

pessoa ou da cousa. Ex. Qual d'estes monumentos he

do tempo dos Romanos ? Qual he o caracter dis-

tinctivo dos templos gothicos ? Quaes são os requi

sitos de hum bom general de exercito?

Nestas interrogações não se subentende, como

quer o Snr J. S. Barboza, a longa phrase : dizc-me

a cousa, a qual cousa ; dize-me o caracter, o qual

caracter he distinctivo , etc. O tom interrogativo

exprime o desejo de saber 'a cousa enunciada na

pergunta. '

'Cujo, he hum genitivo latino que em portuguez

equivale a— do qual, da qual; e no plural cujos ,

as, a—dos quaes, das quaes. Concorda sempre com

4
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o nome subsequente de cousa possuida , e não com.

o do possuidor. Ex. O estado cujo governo, cujos

habitantes , cuja religião , cujas instituições nos pa

recem preferíveis. O marido cuja mulher, cuja, filhas

são virtuosas, deve reputar-se feliz. O amigo de cuja

casa venho (de casa do qual). Neste ultimo exem

plo usamos da preposição de sem o artigo, isto he—•

de cuja , e não da cuja, porque cija de per si

equivale a do qual, e não se pode dizer da do qual,

nem da da qual, se cuja ou cujo se referisse a nome

feminino ; v. g. a mulher de cuja casa , de cujo

aposento venho. Ter cujo, ser cujo, por ter douoy

ser dono, são locuções obsoletas. Cujo, cuja, cijos,

cujas, em lugar de— o qual, a qual, os quaes, as

quaes, he erro.

Quem.

Quem, vem de quem, accusativo do latino quis, e

significa qual ou que pessoa, &, pessoa que. Ex..

Quem (a pessoa que) por habito mente não merece

credito. Quem (que pessoa) tlescobrio a America?

A quem (qual pessoa) pertence este terreno? Quem

forão os primeiros habitantes da Grecia ? Isto he

quaes homens.

Quem, não he contráceão de que homem , como

affirmao Sn'J. S. Barboza -, hevòz derivada do la

tim, em que não entra a palavra homo. Quis latino

he contracção mariifésta de qui es ou est. '. .■'■\« V*
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Que.

Que em portuguez tem diversas accepçôes, porque

corresponde a differentes radicaes latinos : i° i

çui, quac, quod; a° a quis; 3o a qualis ; ^interro

gativo, a quid ; 5o a quia, quòd ; & a ut. D'estas

accepçôes só as quatro primeiras pertencem aos desi

gnativos relativos e conjunctivos ; as duas ultimas são

proprias do adverbio e da particula conjunctiva que.

.Todavia cumpre notar que em todos 03 radicaes

latinos apontados entra qui.

EXEMPLOS.

O homem que quer que o respeitem , deve respei-

tar-se asi mesmo. O primeiro que equivale a o q.tal;

o segundo he a conjunção correspondente a ut que

exprime desejo, vontade. . . ; ,: . :•i*

Que (por qual) homem he esse que vejo na es

trada ? Isto he, qual homem he esse, <* quem

vejo , etc. ' 1 * • J' - : i"i',". •

Que navio he este? Quê (por quncs) naos são

essas? Que animaes ha nesta ilha? Isto he , de que

qualidade , nação, ele , he ou sãóD navio , as naos,

os animaes?

Na phrase seguinte : Na industria lie que consiste

a verdadeira riqueza das .nações , o que equivale

a aquella que ou aquella a qual; e a phrase na

sua construecão directa equivale a — A verdadeira
f .-.-■! ili- . 1 . ,; At f-i.-t V.»" V■í-:. ,;• t ri. . ■•-.
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riqueza dr.s nações he aquella (riqueza) a qual con-

siste na industria.

Do que precede, equivale a—do raciocinio, etc,

que precede. Na phrase : os que abusão dos praze

res, subentende -se homens, e o que corresponde a

os quaes. Veja-se o capitulo do adverbio e da con

junção , artigo Que.

Dos designativos de quantidade.

Os termos com que designamos o numero ou a

quantidade das pessoas ou cousas, são denominados

universaes quando se applicãoa todosos individuos,

e paríitivos quando só se considera parte delles. Os

universaes são positivos collectivos quando afHrmão

relativamente á universalidade ; negativos quando

negão ; e distributivos quando os individuos são

«onsiderados separadamente. O unico colleetivo uni

versal be lodo, para a desinencia masculina do sin

gular, todos para a do plural ; toda para a feminina

do singular, e todas para a do plural. Tudo he ex

pressão collectiva que comprehende a totalidade , e

equivale a esta palavra. Não he variação de todo ,

como diz Moraes seguindo os nossos grammaticos,

que confundem o nosso tudo com o neutro latino

totum de tolus, o qual não corresponde a tudo, que

em latim só se pode traduzir por onmia plural de

Gmuis. Sobre tudo, em latim super omnia, e não

super totum. Quando dizemos meu tudo, expressão

carinhosa , entendemos aquella pessoa que para nós

he tudo ou que concentra todos os nossos afiectos ; e
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quando dizemos o todo cio edificio , individuando ou

substantivando o adjectivo todo , entendemos todas A

as partes que ligadas constituem a totalidade , a

structura total do edificio.

Todo, tem em portnguez duas accepeões, assim

como lotus em latim : i° todas as partes integraes de

hum individuo ; i° todos os individuos de huma

especie , ,de bum genero ou classe. Na primeira

accepção põe-se depois do nome, e na segunda antes

delle. Ex. O /amo todo foi chuvoso. O homem ha

todo vaidade. Isto he , o anno em todas as suas

partes, o homem por inteiro.

Todo o Iwiuein he mortal, equivale a—O genero

humano he mortal, porque homem neste sentido

equivale á universalidade dos individuos do genero

ou especie humana, ou á humanidade. Todo nesta

phrasenào equivale a cada, como quer o Snr J. S.

Barboza, que por isso manda escrever todo homem,

sem artigo, como cada homem, mas enganaV se

completamente. Cada significa qualquer cousa to

mada individual e successivamente , como em : cada

vez que me embarco : cada vulto que vejo; cada

dia que passa. Todo significa a totalidade dos in

dividuos ou das cousas tomadas sem escolha nem

distineção de tempo e de lugar, e por isso requer o

artigo que individua o nome appellativo homem ,

sem o qual não pode servir de sujeito ou nominativo

nem de regime como em latim. Não podemos dizer :

Homem he mortal ; o homem equivale a—o genero

humano considerado como composto de individuos.

Tudaa Asia, c a Ada Ioda não diífercm, porque a
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Asia he designada igualmente como unidade indivi

dual em ambos os casos ; mas o homem todo designa

0 homem na totalidade do seu individuo, e não na

da especie. Todo homem, todo cavallo, toda huma

nidade , todo nome, etc. , são portanto locuções

viciosas, alem de muito ingratas ao ouvido e im

propriamente imitadas do latim, que não tem artigo.

O Snno J. S. Barboza diz que todo se neutralisa ,

substantivando-se por meio do artigo o ; v. g. o todo

d este quadro. Não sei que paridade exista entre hum

adjectivo substantivado portuguez e hum termo neu

tro. Moraes com razão combate esta absurda doutrina

de grammaticos que tinhão estudado latim, e que

não sabiào portuguez.

Hf. B. Todo toma-se adverbialmente por inteira*

mente.

Cada.

Cada he distributivo universal, invariavel em ge

nero e em numero, e designa todos os individuos de

huma especie considerados hum a hum, ou hum

depois do outro. Corresponde ao latim quisque, é

por isso, como tem força de artigo ou de designativo

definito , não admitte depois de si artigo , não se po

dendo dizer cada o homem , cada a terra. Cada

hum significa com mais energia a mesma ideia. Cada

dez, cada cento, exprimem a ideia de turno, ou de

proporção. Cuda qiial equivale a cada hum segundo

a sua qualidade , etc.
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Quemqúer, Qualquer.

São distributivos universaes compostos de quem e

qual com qut r. O primeiro applica-se só ás pessoas, e

he invariavel. O segundo applica-se a pessoas e a

cousas, e faz no plural qu/iesquer para ambos os

generos, como o singular. A significação de ambos

equivale a—aquella pessoa ou cousa que quizermos

escolher ou apontar.

. Distributivos negativos. .

Temos tres distributivos negativos em portuguez,

a saber : nenhum, mngiem e nada, universaes e

exclusivos ., e bum partitivo , que \\e nem hum, nem

outro, nqnhum,.(p\e 06 antigos escreyiãqe pronuncia

rão nem hum : he composto■ da particula adverbial

nem e de /;«m; faz no singular feminino nenhuma,

e no plural nenhuns, m. nenhumas,, f. Hoje dizemos

tambem nem hum, a quede ordinario ajuntamos só,

e que he mais absqluto,mjjnte negativo que nenhum ,

posto que realmente seja a mesma expressão. Ex.

Aíenhum homem lie izento de paijews.. Dos homens

não ha nem ihim ou nem hum só que seja izento de

. paixões.

.. N. B. A maneira por que pronunciamos ne

nhum, etc, milita contra a orthographia dos que

escrevem um em vez de, hum, assim como o adverbio "

nénhures, He verdade que em algum, alguma, se

supprime oh de hum; mas os .antigos pronunciavão,
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e ainda hoje muita gente diz algãa, supprimindo

tambem o m.

Ninguem he singular e invariavel em desinen

cia. Diz-se só das pessoas e nunca das cousas. ílc

composto de nem e alguem , e significa nenhuma

pessoa. Por isso admitte negação antes do verbo a

que be posposto. Ex. Elie em generosidade não

cede a ninguem ; mas anteposto o verbo a ninguem

e nenhum, não admittem outra negação, posto que

se encontrem exemplos d'este erro nos autores.

Nada, he singular e invariavel no sentido de

cousa nenhuma , não entidade não admitte artigo,

porque em si o encerra como os precedentes. Todavia

nada tem plural nadas , quando he tomado como

substantivo , e nesse caso admitte o artigo.. Ex. O

nada lie a ausencia de tudo. Deos tirou o unindo

do nada. fíuus nadas , isto he, cousas de mui di

minuta importancia. Da mesma sorte dizemos : Yium

ninguem , entendendo huma pessoa mui insignifi

cante, de nenhuma consideração.

Dos partitivos.

Dos partitivos huns são indefinitos, outros defini

tos ; os primeiros determinão huma parte dos indi

viduos designados pelo nome appellativo, mas inde

terminadamente ; os segundos a indicão com precisão.

Dos partitivos indefuãtos, huns são singulares, ou

tros duaes ou pluraes, e outros, communs ao singu

lar e ao plural. Temos quatro partitivos singulares;

alguem, outrem, fulano, sicrano.
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Os dois primeiros são invariaveis , e só se applicão

ás pessoas, liguem he derivado de aliqnem accu-

sativo de àliquis latim, c equivale a alguma pessoa :

cutreni a outra pessoa. Ambos indicão pessoa in

determinada ; mas outrem refere-se sempre a pessoa

diversa d'aquella que este partitivo exprime. Ex.

Hat erd alguem que duvide do movimento? Não

Jaze a outrem o que não quizeras tefizessem a li.

Fulano no maseulino, fulana no f., designa huma

pessoa qualquer, que se pode nomear. Sicrano, m.,

sicrana, f. tem a mesma accepção , mas refere-se a

fulano, a, antecedente. Ex.fulano entrou e disse a

sicrano.

Qspartiti\'os duae* são ambos m., ambas f., que

exprimem dois individuos collectivainentc ; outro

no singular maseulino, ouira no feminino; e al

(artigo) indefinitd. Outro, a, designa huma pessoa

ou cousa, relativa ou comparativamente a cei ta pes

soa ou cousa. j41 significa outra cousa, e não se

applica a pessoas. No plural outros, m. , outras, f. ,

designão pessoas ou cousas, com relação a certas pes

soas ou cousas. Hum ajunta-se e oppõe-sc a outro :

hum e outro , que equivale a ambos : hum morreo

na índia, o outro em França, jimbos não admitte

artigo, porque o inelue (os dois). Outro requer a»

tigo quando se particularisa individuo , mas não

quando he indeterminado. Ex. Dos dois irmãos

hum he honrado, o outro he velhaco. Em Ingla

terra os bispos angticanos são mui riccos , os ou

tros ecclesiasticos são pobres. Outro apoz mim

virá. Outros dizem.
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Os ptrrlitivos plut ões são muito , e mais. O

primeiro faz no sing. fem. muita, e no plur. masc.

muitos, e muitas no fem. Exprime pluralidade

ou grande porção dos individuos collectivamente

designados pelo nome appcllativo. Ex. Muito povo;

muita gente se ajuntou. Muitos foião os monos;

muit.s desgraças acontece/ ão. Admitte artigo,

quando individu alisa ou particularisa. Ex. O

muito povo , a muita gente que se ajuntou. Os

muitos golpes , as muitas feridas que recebeo.

Os mais, m. , as mais , f. , he distributivo, e

plural. Ex. De cem soldados cincoenta Jicdrão

mortos no campo, dos outros cincoenta muitos

Jicdrão feridos; os mais fugirão. Designa numero ,

indeterminado relativo a outro antecedente. Ex. Das

tiaos inimigas quatrofoião tomadas, as mais fo- ^

rão mettidas a pique Mais tambem he usado no

singular de maneira indeterminada. Ex. Tenha eu

saúde, o mais pouco importa. Istohe—as mais cousas.

Algum e Certo são partitivos. Algum , masc.

sing. , alguns , pl. ; aíguma , sing. f. , algumas ,

p\. : he composto do antigo algo e de hum ,

C significa o mesmo que aiiquis em latim , de

que he derivado , com a addição de unus , isto he ,

hum individuo de entre maior ou menor numero,

OU certa porção de entre outras. No singular , posto

antes do substantivo, tem estas accepções ; mas

vindo depois, significa nenhum. Ex. Algum dos

convidadosfaltou. Alguma vez acertarei. Alguns

tiavios da esquadra cntidrão no porto. Algumas

nãos se perderão. Algum ventofez. Algumas tro~
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voadas houve. Algum dia será. Nas seguintes

phrases o sentido deste lermo he bem differente :

Não ha duvida alguma. Em caso algum.

j4lgo, significa alguma cousa , e he antiquado.

Deriva de 'aliquod latino : usa-se substantiva e ad-

jectivamente.

Certa, m. sing. , certa , f. , certns, certas no

pi. , anteposto ao nome , denota pessoa ou cousa que

poderíamos nomear, mas que indicamos vagamente.

Posto depois do substantivo , significa exacto, que

lefii c.rteza , verdadeiro. Ejt. Certo homem , curta

pessoa disse , etc. Em certos tempos. , -.em certas

estacões a terra he doentia. Em tempo certo, já

hora certa. Por siguaes certos. Não admitte ar

tigo senão substantivado no sentido de verdadeiro.

O c.rto he. Não dei.* emos- o •erto pelo duvidoso.

Tal, no singular, taes no plural, para ambos

os generos , sem artigo , indica pessoa ou cousa in

determinada, mas- sempre com relação comparativa

a outra. Tal semêa que não cothe. Taes correm

atras da fortuna quando ella d elles se arreda.

Precedido de hum , designa hum individuo deter-'

minado , mas não nomeado ; e com o artigo , denota

pessoa ou cousa já nomeada. Ex. Hum la! sujeito.

O tul sujeito, Tal, indeterminado, equivale a

tal cousa. Ex. Nãofoças tal. Tal opposto a qual,

« em sentido qualificativo, significa qualidade com>-

parativa, grao de força, intensidade, grandeza, etc.

Ex. Foi tal a trovoada, a mo: tandude , o ter

ror. Em taes cirçwusIan cias. Era tal qual eu cui

dava. , ,
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Dos partitivos numeraes.

Os pariitivos numeraes , quando exprimem

quantidade certa e determinada , chamão-se caidi-

tiaes; quando a esta ideia se ajunta a de ordem

no tempo ou espaço, chamão-se ordinaes; quando

exprimem quantidades multiplas, denominão-se

multiplicativos; e quando indicão fracções , tem o

nome de fraccionarias.

Os cardinaes , assim chamados do latim Cardina

les (de cardines , pontos principaes da ecliptica),

porque são os principaes ou fundamentaes , expri

mem a unidade e todos os numeros resultantes da

addicão de unidades. A excepção de hum, que faz

no feminino luuna ; de dois que faz no feminino

duas - e de cento (e seus compostos), que faz no

plural masculino centos e no feminino contas,

todos os mais são invariaveis em genero e numero :

Hum , m. Huma

Dois ou dous, m.

Tres.

Quatro.

Cinco.

Seis.

Sete.

Oito ou quto.

Tiove.

Dez.

Onze. . i

Doze.

Treze.

Quatorzc.

j)uas,/

Cento e hum , etc.

Duzentos, m. Duzentas,y.

Trezentos, n». Tr.zentas,/

Quatrocentos, m. Quatro

centas , f.

Quinhentos, m. Quinhcu-

tas,/

N. B. Quinhentos hc

contracção de cincocen—

tos. ,

Seiscentos, m. Seiscentas,

Setecentos, m. Setecentas,
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Quinze.

Dezaseis ou dczeseis.

Dezasete ou dezcsete.

Dezoito.

Dezanove.

Vinte.

"Vinte e hum , ete.

Trinta, ctc.

Quarenta, ete.

Cincoenta , ete.

Sessenta , ele.

Setenta , etc.

Oitenta, ete.

Noventa , etc.

Cen> ou cento , etc.

Oitocentos, /».Oitocentas>

. '/•

Novecentos, m. Novecen

tas,/

Mil, mil e hum , etc.

Dois mil , tres mil , cenv

mil , etc.

Hum milhão ou conto.

Dois milhõesoíí contos, ele.

N. B. Conto diz-se de

réis, e milhão dc tudo o

mais.

Milhão de milhões ou bilião.

Trilião.

Quulrilião , etc.

Quando enunciamos hum numero complexo em

que entra mil, conto ou milhão, supprimimos a

conjunção e depois d'estes termos. Ex. Anno de

mil oitocentos e trinta. Dois mil quatrocentos e

quarenta contos. Hum milhão setecentos e cincoenta

mil cruzados. Depois de centos usa -se da conjun

ção. Ex. Seiscentos e quarenta mil trezentos e

vinte cruzados ; novecentos e trinta contos ou mi

lhões , quatrocentos e cincoenta mil cruzados.

Ordinaes.

Primeiro , m. primeira ,f.

Segundo a , etc.

Terceiro.

Quarto.

Quinto.

Sexto.

Scplimo , ou setimo.

Oitavo.

Nono.

Decimo : — primeiro, se

gundo , etc. , undeci

mo, duodecimo.

"Vigesimo : —primeiro, se

gundo, ele.

Trigesimo : — primeiro

etc.
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Quadragesimo : — prim., Centesimo : — prim., etc.

segundo , etc. -tiO Diiceutcsimo: —primeiro,

Quinquagcsimo : — pri- ele.

rueiro , segundo, etc. Triceutesimo :—primeiro,

Sexagesimo: —prim., etc. ele.

Septua■gesimo : — primei- Millcsimo : — prim. , etc.

ro , segundo, etc. Millionesimo :—primeiro,

Octogesimo: —prim., etc. etc.

JNonagcsimo ;—priai.\e>o.

Todos os ordinaes tem desinencia do singular

masculina em o , feminina em a , e plural em os

masc. , as tem. Todos requerem o artigo, Ex. O

primeiro navegante. No vigesimo anuo. A'o prin

cipio do decimo nono seculo. Alguns delles se

tomão ellipticamente em sentido substantivo. Ex. O

quarto (a quarta parte); o quinio (a quinta par

te) ; a d.cima (parte). Neste caso os ordinaes tor-

não-se fraccionados.

Os iiumeraes multiplicativos exprimem quantas

Tezes huma unidade he repetida. Quando he con

siderada de per si, usamos de uni•o, sjúgelo , só,

simples. Os dois primeiros tem desinencia femi

nina em a, e pluraes regulares em o\ masc, as

fem. Os dois ultimos são invariaveis em genero.

Sós he o plural de só. Simples faz no plural

simples ou simplices. Estes termos indicão que

huma ou mais unidades são consideradas de per

e.tiSò formando numero collectivo. Ex. O

unico filho que teve. A unica vez que o vi. Os

unicos habitantes da ilha tão os descendentes

.dos que nella naufragarão. As unicas aves

que alli se enconUpo são de arribação. Huni
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cravo (flor) singelo. Huma folha singela. Hum

homem, huma mulher só. Tres marinheiros sós

vivião ira ilha. O diminutivo sozinho he muito

usado : estavamos sozinhos naquelle retiro. Sim

ples , na accepção de não composto , equivale a

unico, singelo : huma simples coberta, hum calix

simples.

Duplo, duplicado, dobrado, dobre, exprime

huma quantidade ou extensão junta a outra igual.

Os tres primeiros tem desinencias femininas e plu-

raes regulares. Dobre he invariavel em genero, e

faz dobres no plural : he pouco usado no sentido

de dobrado. Ex. Hum peso duplo , duplicado ,

dobrado ou dobre ; humafolha dobre , duplicada;

huma membrana dupla, duplicada; hum valor

duplo. Dobrado tambem significa que forma dobra.

Os seguintes exprimem as mesmas ideias relati

vamente a tres, quatro, cinco, seis, etc. , quanti

dades.

Triplo, triplicado, tresdobrado. .... a tres.

Quadruplo , quadruplicado a quatro.

Quintuplo , quintuplicado a cinco.

Scxluplo , sextuplicado a seis.

Septuplo, scptuplicado a sete.

Octtijilo, octupticado. a oito.

Nonuplo , nonuplicado . ■,' :a nOve.

Decuplo, decuplicado ' . 1 . i . a dez.

Centuplo, centupli•ado a cem.

Nos mais numeros servimo-nos da palavra vezes,

Ex. onze, doze, vinte, mil vezes. D'estes nu
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meraes os primeiros podem tomar - se substan

tivamente. Ex. O triplo ou tresdobro ; o centu

plo , etc.

Osfraccionarios são propriamente os ordinaes

a que se ajunta parte, porção ou hum termo equi

valente, e por isso exigem sempre o artigo. Ex. A.

quinta parte, a decima parte , a centesima parte.

Muitos se tomão substantivamente, como huma

quarta , huma oitava , huma sesma ou seje ma

(sexta parte). Neste emprego os ordinaes, com a

addiçáo do termo parte , se tornão partitivos

fraccioiíarios , porque designão huma fracção de

terminada de huma quantidade concreta, separada

das outras iguaes, o que, rigorosamente fallando,

não differe da significação ordinal. Quando dize

mos o quarto lu^rir, anuo, entendemos não só

que he o que se segue ao terceiro, e precede o

quinto em lugar ou em tempo, mas suppomos não

haver diíferença entre os lugares e annos : ora to

mando qualquer d'el!es, teremos huma unidade

igual ás outras, e d'esta maneira huma quarta,

huma oitava, ou hum quarto, hum oitavo, serão

huma de quatro ou de oito unidades semelhantes

que formão huma quantidade concreta. Tanto faz

dizer huma pollegada como a duodécima parte ou

divisão do pé, a qual duodecima divisão he igual

ás precedentes, e só se prefere a primeira expres

são por ser a pollegada duodecima a que acaba

de formar a quantidade concreta das doze que

constituem o pé.
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Do p'crlo.

Verbo Ire o termo com que exprimimos acção ,

acto ou estado , relativamente a pessoa ou pessoas ,

ou a cousas personalisadas , e ao tempo, ao modo. O

acto ou estado pode ser absoluto , dependente , deter

minado ou indeterminado , definito ou indeiinito.

D'esta definição se deduz claramente o erro em

que tem cahido quasi todos os grammaticos na ideia

que dão dos verbos , e nas classificações arbitrarias

que fazem d'elles. Entre as muitas definições dos

autores, escolherei as seguintes para fazer ver

o quanto são inexactas. Começo pela de Moraes.

« O verbo, diz elle, é a palavra, com que de

claramos o que a alma julga ou qicer, á cerca dos

sujeitos e dos attributos das sentenças; com elle

qffinnamos e mandamos : v. g. eu sou amante :

o pomo e doce : filho sê temente a Deus, e

ama-o. »

Alem da confusão que nesta definição introduz

a dependencia que estabelece entre o sujeito e attri

butos das sentenças ou orações, he erronea j porque

mui bem se- pode exprimir o pensamento por meio

de hum verbo, sem auxilio de nenhuma outra pa

lavra, e por conseguinte sem oração composta de

sujeito e attributo. Quando digo :foge! corre! vi

ver, morrer, dormir, não preciso de mais palavras

para ser comprehendido. Embora digão os gram

maticos que estas expressões incluem o attributo , e

quefujo, corres, vivo, morro, durmo, encerrãer
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o sujeito e o attributo. Essa he com effeito a es

sencia do verbo latino ; mas em muitas linguas a

mesma palavra he substantivo, infinitivo do verbo,

e corresponde a diversas pessoas : v. g.em inglez,

drink significa bebida , beber, bebe ou bebei, e

precedido de 1 (eu), corresponde a beho. Love si

gnifica amor, amar, e precedido de / (eu), equi

vale a amo. Por conseguinte, para que buma de

finição do verbo seja exacta, he preciso que o con

sidere em si mesmo, e não ligado a outras palavras.

Em beber, comer, viver.,: morrer , Jaz.r , andar,

estar, não ha individuo algum determinado, nem

attributo delle; ha unicamente hum acto expres

sado de buma maneira absoluta, c tão, indepen

dente como qualquer dos chamados substantivos;

e na realidade o verbo no infinitivo e nos parti-

cipios, não he outra cousa mais que hum substan

tivo de acção , e por isso em portuguez usamos

d elle com; o artigo, como de qualquer substantivo :

v. g. o comer, os comeres, a comida, a bebida,

O vestido, oposto, o tnorto, os mortos, os feridos.

Alem do que , em muitas linguas , como no ara

bico e no hebraico , liga-so> o substantivo ao attri

buto ou qualificativo sem verbo ; v. g. em vez de

dizer—Pedro he valente, a neve he branca, dizem

Pedro valente, a neve branca. E de facto o verbo

ser nestas phrases nada ajunta ás ideias expressa

das pelos termos Pedro valente, neve branca.. He

incontestavel que Pedro a neve indicão como exis

tentes a pessoa ou a cousa, sem auxilio de outra

ideia alguma. Vl ,„ ,
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Em segundo lugar, como o verbo pode exprimir

toda e qualquer acção ou estado, segue-se que ora

affirma, ora manda, ora pergunta, ora supplka,

e muitas vezes expressa duvida, supposição* con

cessão. • . ...

A definição de Moraes omitte hum caracter do

verbo , que he poder, por meio de inflexões ou

adjecções, indicar o tempo, o modo da acção, e

as pessoas. Por esta razão consagra o autor alguns

paragraphos a desenvolver estas propriedades cons^

titutivas do verbo , que devera fazer entrar na de

finição. .. . ;

O Snr J. S. Barboza dá do verbo a seguinte ela

borada definição :

a O verbo, diz elle, he huma parte conjunctiva

do discurso, a qual serve para atar o attributo da

proposição eom o seu sujeito, debaixo de todas

as suas relações pessoaes e numeraes, enuncian

do por differentes modos a coexistencia e iden

tidade do hum com outro por ordem aos diffe

rentes tempos e maneiras de existir. »

As funccões do verbo resullão da sua natureza e

propriedades, e não constituem a essencia d elle ; por

isso não devem servir de base á definição, que he

inexacta pelas razões acima apontadas, visto que

não indica o caracter essencial do verbo, e limita

a condições de existencia a sua significação , quan

do he certissimo que muitos verbos exprimem a

não existencia ou a cessação della, como aniqui-

lui\ d.svanecer-se , pert-cer, acabar.

Em quanto á definição do Snr Pedro José de
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Figueiredo, que diz ser o verbo— « a voz com

que na oração significamos acção que alguem pra

tica ou recebe , » basta notar que exclue os verbos

impessoaes ou usados impessoalmente, e muitos

outros , e que limita ao bomem ( que a palavra

alguém só pode designar) as acções dos verbos.

Tambem não reflectio o autor que, alem de acção

praticada ou recebida, ba outras ideias expressadas

pelos verbos. Cessar, arabar, desvanecer- se , ja

zer, não exprimem acções, mas sim o estado par

ticular do sujeito. Esta definição omitte a proprie

dade essencial ao verbo de indicar o tempo, a pessoa,

o modo, etc.

A maior parte dos grammaticos, considerando o

verbo ser como o verbo unico, só a elle attendera

na sua definição. Huns dizem que este verbo in

dica exclusivamente a existencia das pessoas ou

cousas, e por conseguinte do tempo e continui

dade de existencia ; por isso lhe chamão verbo

substantivo, e affirmão que elle constilue a essencia

de todos os mais verbos, a que chamão adjectivos ,

os quaes encerrão , alem do verbo ser, hum attri-

buto. Por exemplo : amar he ser amante ; dormir,

ser dormente; matar , ser matador; morrer, ser'

moiibtmdo.

Estes grammaticos enganados com o sentido que

as nações cultas tem dado ás palavras , por efleito

do habito das abstracções metaphysicas , desvian-

do-as do sentido directo e primitivo que tiverão, e

desprezando remontar á origem do verbo latino

esse e dos nossos ser e estar que lhe correspon
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dem , cahirão no erro o mais crasso , suppondo

que em huma lingua qualquer os homens começa

rão por inventar hum termo para exprimir a exis

tencia abstracta ou considerada como independente

dos entes existentes , e que d'esta metaphysica con

cepção nasceo o verbo ser. Facil me será de

monstrar a falsidade d'esta doutrina, não só pela

analyse, mas não menos pela origem do verbo

latino esse.

A primeira observação que se offerece e que

bastaria para decidir a questão, he que o verbo

ser não se pode conjugar em nenhuma lingua deri

vada do latim sem o soceorro de outro verbo ( ter

ou haver), o que por certo não aconteceria se aquelle

fosse o verbo substantivo primitivo e unico. Ac-

cresce mais , que ser não he nunca auxiliar de ter

ou haver , sendo esses auxiliares indispensaveis

para a conjugação de todos os verbos : v. g. viver,

conter, malar, fugir, correr, andar, etc. ' ,

Nas linguas primitivas as mais antigas, e nas me->

nos complicadas, quaes são as de muitos povos

apenas na infancia do estado social, as primeiras

cousas a que os homens derão nomes são o sol, a

lua, os astros, as partes do corpo humano, e era.

huma palavra, objectos physicos existentes, a que

ajuntarão os actos ou acções, e os estados os maia

ordinarios da vida, como andar, comer, dormir,

jazer, correr, elc\ , que as mais das vezes são ter

mos substantivos sem inflexões. Ora, como he cri

vei que os nomes sol , cabeça, olho, boca, não

jncluissem a ideia de existencia, logo que servirão
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para designar objectos existentes , e não d'aquelles

que se podem considerar como existindo ou não?

Ora, se os nomes não carecem de auxilio para si

gnificarem existencia , isto he de hum termo que

junto a sol, lua, olho, boca, voz, indique que

estes objectos existem, tambem os termos- comer,

andar, dormir , olhar, faltar , não carecem, nem

nunca carecerão do verbo ser, para exprimirem

plenamente a actualidade das ideias que representão.

Examinando os verbos que nas diversas linguas

correspondem a esse latino e aos nossos ser ou

estur, existir, e até a haver no impessoal, achare

mos que em muitas enuncião , não a ideia abstracta

da existencia, mas sim hnma das acções ou funcções

que caracterisão a vida, que a mantem , ou ex

primem a actividade intellectual e volitiva , v. g. a

ideia de comer, de andar, de-faltar, querer, man-

4ar. JsTo latim e na lingua sanscrita, que ambas ema-

não de huma fonte commum , o verbo ser significa

tambem comer em muitos dos seus tempos , como

tsm latim esse significa comer (est, elle come). Porém

O rnais singular' he que no sanscrit , ém latim e no

persa-, «-'verbo ser (em latim esse, em sanscrit ast m,

e em persa:t»imum) he defectivo e completa os seus

ten>p6s -pelo verbo ffi^llkjii em sanscrit, bhud em

persa ) que tambem significa existencia ou vida 5 de

maneira que o supposto vei1bo substantivo, unico e

primitivo, he formado de doisno verbos dos quaescada,

hum exprimia primitivamente huma acção vital,

esse comer, e bhu ou fn, donde vem ofui latino e o

nosso, que exprime a ideia de localidade ou de loco-
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moção, como o nosso estar. Por isso entra na palavra

bhutni que em sanscrit significa a urra, e corres

ponde ao humus latino. Em muitas linguas, no.

hebraico por exemplo, o pronome pessoal eu ou

ellc junto a hum substantivo , equivale ao nosso

Verbo. Ex. Eu a paz significa eu sou a paz ou

pacifico. : ., ,' .

João de Barros diz que amor vem de amar, assim

como os mais substantivos que elle chama verbaes ,

e que deriva dos infinitivos dos verbos, como suspiro,

choro, de suspirar, chorar ; mas a verdade he que

nem estes nomes vem dos verbos , nem (Telles os

nomes, sendo certissimo que huns e outros proce

dem de radicaes que na sua primitiva significação

exprimião a ideia simples de que procedeo, tanto o

nome composto amor, como o verbo nmar: isto!

que o raciocinio indica , muitos factos o provão, e.

neste exemplo de amar e amor^ expressões idênticas

na lingua egypcia (mci), sabemos que derivão do

primitivo que significa mãi, lypo do affecto amoroso

para com os filhos. A unica diflerença que existe

entre o nome e o verbo, he que o primeiro designa

objectos ou ideias individuàes consideradas debaixo

de hum ponto de vista constante .,' e que o verbo

exprime acção Ou estado susceptivel de variação em

quanto ao tempo, ao modo, e ás condições ou depen

dencia. O verbo hè"a palavra animada, e por isso os

latinos 'lhe derãcí tal nome, como para indicar ser

a palavra (verlrum) por excellencia. O substantivo,

quando designa atção ou estado, differe do verbo no

infinitivo, porque exprime a acçfio ou situação como
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completa e invariavel, v. g. fuga, queda, morte,

comparados com fugir, cahir, morrer, e com os

tempos cTestes verbos.

Mas em hum grande numero de termos, o verbo

be derivado do nome, e isto acontece particular

mente em todas as linguas nos verbos primitivos e

radicaes. Alguns exemplos elucidarão esta proposição.

Jiadicaes.

Olho.

Hão.

Flor.

Tento! ■

Ar.

r . t-i is

Pestana.

'; Prego.

Sentido. P"erbo deri

vado.

Signifc

Órgão da vista. Olhar.

Órgão dc acção. Manear.

O hotão vegelal Florescer,

aberto.

Ar agitado na Ventar.

atinosphera.

O elemento at- Arejar.

mospherico.

Cabellinhos das Pestanejar,

pálpebras. ,

—— Pregar.

Acção do olho

litando bum

objecto.

Acção da mãô,

como instru

mento.

Acção da expan

são <!o botão

.vegetal.

Continuação de

agitação do ar.

Acç"io de conti

nuada renova

ção do ar.

Movimento das

pestanas.

Segurar com pre

go-

Infinitos outros pudéramos citar em todas as lin-

, guas, pois be certissimo que os mais dos verbos são

posteriores em todas ellas aos nomes de que forão

derivados, e be bem sabido aos philologos quão

poucos são os verbos que se podem chamar primiti

vos. Até ha linguas, como são as dos selvagens Ame

ricanos, em que as vozes radicaes são nomes

que todos ou quasi todos, tomão a fórma, de verbos

pela addição de particulas. Por ex. boca c movimento
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equivale a comer; e ajuntando as vozes depois ou

tarde com eu, converte-se a phrase em comerei, etc.

Por isso nestas linguas , falladas e não escriptas , os

grammaticos que notarão os sons d ellas em carac

teres romanos, tem tomado por tempos regulares de

verbos phrases de desmedida extensão formadas

como acabo de dizer. E até no latim' e em portuguez

se conservão bastantes exemplos do mesmo artificio

primitivo, v. g. snperincumbo , sobiencosto-me ,

formado de super, sobre, in, em, e cunibo, que en

cerra a desinencia equivalente aeii; de maneira que

esta palavra analysada equivale a —eu-sobre -en

costo. O verbo portuguez desencontrar be outro

exemplo bem manifesto : he formado de des que

exprime separação, e encontro, termo composto de

em e contra. Na primeira pessoa desencontro, a

desinencia o equivale a eu : consta pois o termo de—-

desunião—(do que está) em contra (posição), e eu.

A/vazar he formado da preposição a e de traz.

Adianto, de a, diante, e a desinencia o que exprime

eu.

Na classificação dos verbos , se attendermos á

natureza intima das ideias que exprimem , veremos

que se reduzem ás seguintes divisões naturaes.

i" Concretos. actuacs ou absolutos, que exprimem o

acto, como viver, morrer, dormir, chorar, gemer.

Nestes verbos basta a desinencia, ainda sem aaddição

do designativo pessoal, para ficar completo o sentido

no indicativo. Ex. Choro, gemes, dormi. A razão

he porque choro quer dizer — eu derramo choro ou

lagrimas : gemes, tu dás gemidos ; dormi, eu gozei
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do somno. São proposições completas, e não precisão

de addição de outro termo, a não ser para ampliar ou

modificar o sentido.

Todavia alguns verbos d'esta natureza, quando o

sujeito dellt s não he pessoa mas cousa, requerem a

addição do nome para completar o sentido , não

bastando a desinencia da terceira pessoa para indicar

a cousa. Por ex. acontecer, occorrer, cessar. Se

queremos dizer que ceito facto acontcceo , occorreo,

que certa acção cessou , he forçoso expressà-la ; e

quando se referem a pessoas, estes e outros verbos

semelhantes requerem huina addição que exprima o

acto, a cousa ou pessoa a que applicamos a sua signi

ficação. Por exemplo : cessai denota suspensão de

arção, e se digo cesto, he forçoso ajuntar qual he a

acção que suspendo : cesso de escrever, etc; occorro

ao Lince perigoso ; e a pessoa , v. g., aconteceo-me

o caso o mais inesperado.

2o Verbos objectivos que exprimem acção com-

municavel ou imprimida a hum individuo qualquer,

não exceptuando o proprio sujeito do verbo. Por

conseguinte estes verbos de per si exprimem huma

acção determinada mas não completa, e por isso

requerem a expressa enunciação do objecto da dita

acção. Ex. Corto a arvore. Cortei hum dedo. Feii-

me. Mandei Imni recado. AmoaJtdia.

Quando a acção recahe sobre o sujeito do verboT

ajuntão - se-lhe os designativos pessoaes ( prono

mes). Ex. Cortei-me, cortaste -te, cortou- se ,

cortdnios-nos, cortastes-vos , cortdrão-se , e pode

completar-se a proposição pela addição da parte cor-*
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tada— a cara, a mão , os cabcllos; ou designar o

lugar cortado — por huma preposição — na ca

ra, etc. Em outros verbos conjugados com os pro

nomes, fica o sentido determinado em quanto ao

sujeito e ao objecto, mas não na sua relação com

outro individuo ou cousa que completa o sentido.

Ex. Ariepeudo-me, lembro-me , compadeco-me ,

equivalem a — tenbo ou sinto arrependimento era

mim; tenho lembrança em mim; tenho ou experi

mento compaixão em mim. Estas phrases denotão

claramente o estado da pessoa, mas não relativa

mente a este ou áquelle facto , successo ou indivi

duo , que he preciso enunciar por meio de huma

preposição anteposta ao objectivo ou regime : — Ar-

rependo-me de ter jogado. Lembro-me do terre

moto de 1807. Compadeco-me dos inales alheios.

Isto os assemelha aos verbos da 1 " divisão ;

porquanto, se digo fujo, escapo, he certo que nada

mais he preciso para expressar o pensamento; mas

se quero dizer de que fujo, a que ou de que escapo,

forçosamente tenho de ampliar e determinar o sen

tido, v. g. Fujo do inimigo , ao perigo, escapo do

Jogo , escapei dos ladrões , ou aos ladrões.

Estes verbos são quasi todos susceptiveis de se

conjugarem com os pronomes pessoaes; o que dá a»

verbo hum sentido mais intimo moral, porque assim'

se personifica dobradamente huma mesma pessoa ,

V. g. AJJlijo-me muito com tal noticia, ou ajjfligio-

me muito tal noticia. Condóo-me da sua desgra

ça. Em outros verbos pronominaes, me, te, se,

nos, vos , se, não significão a mim, a ti, a si, a
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nós, a vós, a clles , mas cm mim , ete. Ex. Pare-

ço-v.xe com fulano, isto he : tenho em mim pare

cença, ete. Dcifazem-se as nuvens em chuva

equivale a desfazem cm si, ete., isto he o interior

tias nuvens desfaz-se. JEsqueccr-se , esqw ço-me

equivale a em mim sinto esquecimento. Vou-me

d'aqui, significa qffasto , aparto a mim daqui: ir

ncste sentido exprime a partida ou apartamento.

Os verbos impessoaes não formão huma divisão

.particular ; são unicamente verbos concretos usados

só. nas terceiras pessoas, isto he indeterminada

mente, e exprimindo phenomeno ou successo sem

referencia a pessoas. Chove, troveja, gela, equi

valem a chuva cahe , trovões soão, ^elo se Jo• ma.

São verdadeiras phrases contractas, como—ha chu

va, trovões, gelo. Neste caso ha exprime, não o sentido

do verbo haver significando ter, possuir, mas sim

o de actualidade. Haver he derivado de habeo,

e tem nesta accepção o sentido de persistir em

certo estado, donde vem a palavra habitas , habito.

Em quanto ao chamado verbo passivo, he voz

dos verbos que são susceptiveis d'ella, e não verbo

distincto. Adiante mostrarei como se forma, assim

como a natureza dos verbos chamados auxiliares,

porque servem a completar os outros nos tempos e

vozes que lhes fallão, e para expressar as quaes

clleã não tem inflexões ou desinencias.
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Das modificações do verbo.

As modificações do verbo consistem em ccrtas

variações nas suas terminações , e algumas vezes até

em huma mudança total da forma radical , que ser

vem de indicar o~ numero , a pessoa , o modo e o

tempo a que se refere a ideia expressada pelo verbo.

São verdadeiras adjecções ou adjmicções ao infini

tivo ou verbo puro.

Do numero e pessoas.

O numero he a forma de terminação que o verbo

toma para distinguir as pessoas do singular das do

plural. Ex. (Eu) amo, (/«) amas, (elle) ama,

(nós) amamos, (cov) amais, (cites') amão.

Chamamos primeira pessoa do singular eu , e do

plural nós; a" do singular tu, plural, vós , 3* do

singular etle masculino, el/a, feminino, e do plu

ral etles, masculino, ellas feminino.

Em portuguez podem suppiimir-se estes desi

gnativos pessoaes , porque bastão as desinencias

para conhecer a qual das pessoas se refere o verbo.

Estas desinencias não são com cffeito outra cousa

mais que os designativos pessoaes pospostos e tor

nados inseparaveis.

Dos modos.

Chamão-se modos do verbo a diversa natureza

das proposições que elles enuncião ; e como ha



10a GRAMMATICA

grande diversidade entre ellas, poderião multi

plicar -se sem limites. Em geral contão-se os se

guintes :

i° O infinitivo , que os autores põem de ordi

nario em ultimo lugar, e a que eu darei o primeiro,

por ser na nossa lingua, e em todas as derivadas do

latim, o verbo puro, o verdadeiro radical e typo

de que emanão todos os modos e tempos. Não sei

como hum homem tão profundo, e tão versado nas

linguas antigas como M. Silvestre de Sacy, poude

affirmar que no infinitivo o verbo cessa, por assim

dizer, de ser verbo, e como poude asseverar que

só accidentalmente em algumas linguas admitte

pessoas, por huma sorte de abuso. A meu ver,

e creio que na opinião de todos os que sabem por

tugues , he pelo contrario a propriedade que tem

Os nossos infinitivos de admittirem numero e pes

soas,, huma das grandes bellezas da nossa lingua.

O que nós com tanta energia dizemos com hum

só termo , são a maior parte das outras nações obri

gadas a expressar por meio de circonlocuções. Exem

plos : amar cu, amares tu, amarelle, amarmos

nós, amardes vás, amurem cl/es.

A denominação infinito ou infinitivo he impro

pria, pois não indica a natureza deste modo do verbo.

Devera chamar-se absoluto , porque não tem rela

ção com tempo, nem dependencia de condições.

Propriamente enuncia huma acção susceptivel de

ser exercida por hum sujeito, ou hum estado que

pode convir a pessoa ou cousa. Ex. Amar he ter

OU sentir amor. Morrer he sojfrcr morte. Matar
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he dar morte. Olhar he filar os olhos. Quando

se lhe ajuntão os pronomes pessoaes, então se torna

determinado. Ex. Dar eu, dares tu esse exemplo,

he cousa mui proveitosa , o que equivale d acção

de dar, feita por mim , por ti. As modificações do

. infinitivo-, ou participios, gerundios , supino , po

dem chamar-se modo panicipial.

2° O indicativo, que eu chamaria afirmativo ,

exprime proposições positivas e absolutas que damos

como resultado da nossa convicção. Ex. Faço o meu

dever. Partirei para França. Fui a Londres. Es-

tavão bem socegados.

3o O interrogaiivo serve a perguntar a outrem

ou a si proprio alguma cousa. Em portuguez não

tem formas particulares, e consiste simplesmente

na inflexão da voz com que se proferem os tempos

dos outros modos, pospondo-se o pronome pessoal ,

ou supprimindo-o. Ex^ Queres ou queres-tu jantar

commigo? Teria-eufcito tal?

, O optativo em portuguez he o modo em que ex

primimos desejo vivo seguido de exclamação , e

precedido o verbo de o.x alá , praza a Deos ! etc.

Não he portanto hum modo proprio dos nossos

"verbos, como no grego. Ex. Oxalá (que significa

queira Deos, ou praza a Deos) que evitemos o

perigo! Mal haja quem foi causa da guerra!

! 4°' O condicional, e 5o o su/junctivo. Ambos

..estes modos exprimem proposições dependentes de

outras : isto he, nelles hum verbo depende de ou

tro. No condicional, que antes devera chamar-se

potencial ou supposiiivo , o verbo afRrma com de-
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pendencia de huma supposição : V. g. Eu sahiria

ou leria sahido , se o tempo estivesse bom. No sub

junctivo , o verbo exprime incerteza ou eventuali

dade, e depende de outro verbo que aiRrma po

sitivamente. Ex. Quero que saias. Quiz que eu

sahiíse. Sahirei se o tempo estiver bom. Quero,

quiz, sahirei, são aftirmativos independentes de

condição ou absolutos. Sahiria , teriá sahido ,

são affirmativos relativos ou condicionaes.

5° O imperativo em portuguez reduz-se á segunda

pessoa do singular c ;i do plural , e serve para man

dar, exbortar. Ex. Vai-te, parte, tende dó de mim.

Na primeira pessoa do plural, e na terceira do sin

gular e plural, não differe do presente do subjunc-

tivo e tem a mesma desinencia. Ex. Amemos (^mn) ;

ame elle; amem elles. Subjunctivo : que nós ame

mos; que elle ame; que elles amem. Escusado he

notar que não tem primeira pessoa , porque nin

guem manda a si proprio , e que carecem de im

perativo os verbos poder e querer, porque não de

pende de ninguem dar a outrem , por mero effeito

da vontade propria , a potencia oii a volição. Quan

do dizemos queira, queiíão entrar, seniar-se,

suppômos que tal he a intenção d aquelles a quem

faliamos, e a nossa exbortação be .huma mera\ civi

lidade. He antes o optativo ou subjunctivo que o

imperativo de que usamos, e he como se dissesse

mos : estimarei que queira ou queirão, etc. E he de

advertir que por isso não he permittido dizer sim

plesmente queira , queirais , no sentido de mandar

exercer a volição, Quçiras , aueiranws,i queima ,
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são suppositivos e não imperativos, e equivalem a

se tu quizcras, se nós quizerdmos , se cllcs qitize-

rão ou quizessem.

Dos tempos do vcrho.

Strictamente fallando, não existem senão tres

tempos : aquelle em que estamos fallando , ou fa

zendo alguma acção, que he o presente ; o tempo

já passado ou o pretérito, e o por vir ou futuro. O

primeiro , considerado como hum instante , he indi

visivel , e assim o costumamos tomar , posto quê

muitos grammaticos distingão diversos presentes.

Em quanto ao preterito e ao futuro , como denotão

duração indefinita, admittem muitos grãos mais

ou menos proximos ao presente ou mais remo

tos d'elle.

Tempos do infinitivo.

O infinitivo indeterminado e impessoal não se re

fere a tempo determinado. O pessoal, que he parti

cular á nossa lingua e a algumas outras , tambem cm

quanto ao tempo da acção he indeterminado. Mas não.

acontece outrotanto ás mais linguagens do infinitivo.

i° O mesmo infinitivo absoluto e indeterminada

pode modificar-se relativamente ao tempo, por meio

de verbos auxiliares cuja natureza he exprimir a

existencia successiva com a addição das preposições

a ou de , para. Taes são : estar, ter, haver. Ex.

tenho de ir; estou para sahir; hei de partir ; estar

para partir; haver ou ter da Jazer, etc.
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2° O participio activo ou supino, assim como o

pani.ipio passivo, refcrem-se ao tempo passado ou

ao futuro, quando se lhe ajuntão os verbos ter ou

haver , e ao presente, com os verbos ser e estar. O

primeiro indica estado prolongado ; o segundo

mera actualidade presente. Exemplos :

Do supino : Tenho tomado todas as medidas.

Tenho medido Ioda a superfície. Tenho morto

muitos inimigos. Estou morto. Tenho perdido

muito dinheiro. Estou perdido. Tenho amado

muitas mulheres. Sou amado, forma o que os gram-

maticos chamão a voz passiva dos verbos, cujo parti-

çipip passivo se ajunta aos tempos do verbo ser.

Do participio passivo : T.nho dormida, estado,

andado, descansado , vivido. Havendo dormido,

vivido, ete. Estou descansado , inquieto, af-

flicto.

Tere haver, com a addição dos supinos ou par-

ticipios, formão locuções que exprimem o sentido

do supino cm tempos relativos a outros, a que se da

o' nome de tempos compostos ; e alé os mesmos

terbos ter e haver os formão com os seus pro

prios partieipiose supinos. Ex. Hei tido ou havido.

Tenho tido ou havido. Hei ou tenho chorado,

lido, querido, amado, ete

A razão do emprego de ser e estar como auxiliares

participiaes , he a seguinte. O participio passivo

exprime hum estado ou hum attributo, como qual

quer dos chamados adjectivos, c d'ahi tira a sua de-

nominação, por participar do verbo de que deriva ,

e do adjectivo enjas funeções faz quando he ligado



PORTnGCE.il. t<»7

a hum nome. Por exemplo : amado, a, os, as,

junto a Pedro, Maria, homens, pessoas, he hum

Verdadeiro attributivo. Sou, çs, he, amado, hehum

tempo composto de amar , e exprime a acção de

amar que recahe sobre mini, sobre ti, sobre el/e, etc.

Da mesma maneira estar, ligado a outros atíributivos

participiaes, exprime o estado actual da pessoa. Estou,

estava afflictx) , inquieto , informado , advertido.

Ser exprime existencia vaga; atar actualidade.

Ter e haver exprimem posse c duração.

Por isso os tempos participiaes activos ou passivos

ãjuntão buma modificação de tempo que se refere á

epocha designada pelo tempo simples do verbo que

he restringido. Fiz indica que eu executei alguma

cousa em tempo anterior áquelle em que fallo, e que

terminei a cousa ou obra, v. g. Iwm livro, hum

voto, hum erro, ete. Mus se digo : tenhoJeito hum

livro , etc. , indico que depois de feito o livro fiz

mais alguma cousa, ou tenho em vista oulra acção :

por isso a oração não está completa, e requer mais

desenvolvimento, v. g. tenho feito hum livro, que

ha de causar muita agitação , ou que espero sei d

bem aceito do publico. Tinha feito hum livro.

Tivera , terei , V rip. , tivesse feito , etc. Trnho ,

tinha, terei, teria, tivera, tivesse sido, estado.

Em todas estas locuções ter ou haver conser va a

sua significação propria de possuir, conservar, conti

nuar na posse. Tenho sido avisado significa que

recebi amiudados avisos, ou que recebi confirmação

do primeiro. Fui avisado iudica meramente hum

aviso dado. Tenho amado exprime continuação da
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paixão que me possuio. Amei , paixão sentida por

mim e terminada.

Até no impessoal de Haver, ha, houve, haverá,

haveria, não muda a significação primitiva do verbo;

porquanto estas expressões , sobre as quaes tantas

opiniões erroneas se encontrão nos nossos autores,

e que são idiotismos francezes (ily a, il y eut, ily

aura, etc. ; il est, il fut, etc. ) , equivalem a —

existir, subsistir, habitar, ter capacidade oupoder,

ser capaz de, estar em estado ou condição de, saber

por experiencia ; accepções diversas de kabeo em

latim. Ha gente que de tudo duvida, c não falta

quem em tudo crê de leve. Nesta oração tanto ha

comofalta conservão a sua significação stricta; o

primeiro equivale a gente ha vida ou existencia ,

gente existe ; e por isso em francez, em allemão, em

inglez , assim como em latim, em grego e nas mais das

linguas , se usa antes do verbo ser, dizendo he e não

ha. Houve tempo equivale a tempo houve duração.

Haverá seis mezes que não sahi de casa, he o

mesmo que dizer— o tempo de seis mezes haverá

decorrido. No exemplo apontado — não falta cor

responde a deast latino e equivale a não existefalia,

isto he existe abastança. A explicação que Moraes

dá da significação do impessoal haver, he destituida

de fundamento. Este autor, mais erudito que ana-

lysta, quer que ha gente, ha homens seja o equi

valente de—a terra, o mundo, a especie humana ha

ou iemgente—homens. Não reflectio no uso geral do

verbo ser para exprimir a mesma ideia, o que assaz

mostra que haver se refere á vida dos individuos
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que d'ella gozão, eá duração das cousas, e não á terra

ou ao mundo como agente ou sujeito d'estas orações.

Em francez diz-se : il est des kommes, e em latim.

sunt homiiws.

Adiante mostrarei que não só os verbos haver e

ter são os componentes dos tempos compostos de

todos os verbos , comprehendidos ser e estar, mas

que são parte integrante e adjectiva dos tempos sim

ples delles, e a unica origem das suas terminações

diversas. Já Duarte Nunes de Leão o tinha observado

quanto ao futuro e condicional em ei, ia, x. g.

amarei formado de amar-hei, amaria de amar-

havia ; mas eu mostrarei que em todos os mais

tempos he o verbo haver que forma essencialmente

as desinencias de cada verbo que constituem o que

se chama conjugação , voz que significa o systema

das vozes cuja adjuneção modifica o sentido do verbo

puro. ,

3o Outra modificação do modo indeterminado ou

infinitivo, he o gerundio, que denota duração, con

tinuação do acto significado pelo verbo. He em

portuguez invariavel o gerundio, e nem tem genero ,

nem numero. Ex. amando, escrevendo, lendo,

indo, rindo. . . ;

4* Em quanto aos participios latinos do presente ,

postoque conservemos muitos d'elles em portuguez,

perderão a propriedade do verbo, e são meros attri-

butivos ; muitos são tomados como nomes appellati-

vos. Ex. amante, lente, ouvinte, temente, ausente,

negociante , mareante, doente.

Os antigos usavão de adjectivos derivados dos
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participios passivos do futuro latinos em urus, andus,

undus, e dizião doesladouro dignode ser deshonrado,

ou que deshonra; avorrccedouro , digno de ser

aborrecido; penadouro, digno de ser castigado ou

de receber pena. Hoje dizemos duradoiii o, capaz

de durar, que durará ; vividouro, que vivirá muito ;

vindouro, que ha de vir.

Dizião tambem recebondo, capaz de ser recebido;

fabricando^ que ha de ser fabricado ; veuerabimdo,

digno de ser venerado. Hoje ainda dizemos vene-

rando) miserando, tremebundo ; mas são adjectivos

e não conservão as propriedades dos participios dos

verbos latinos de que são derivados, salvo em algumas

phrases, os que correspondem aos participios do pre

sente latinos. Ex. Fie temente a Deos. O homem

temente a Deos.

Os antigos adjectivavão os supinos, e dizião, v. g.

jis victo ias que liaveis ganhtidas, como fazem

,ainda hoje os Francezes , mas com toda a razão se

tornou entre nós o supino invariavel (1).'

(i)O verbo primitivamente foi hum nome a que se ajuntou ou

tra voz significativa dc acção. As terminações latinas dos infinitivos ,

•das quaes a» nossas derivão , vem incontestavelmente dos radicaes

ar, er, ari, ou ra , re , que no antigo cg) peio e no moderno ou

.«optico, significão fazer, effe•luar, JirçJuzir, e ser jfiio Os

participios em atus , e supinos vem todos do radical da mesma lingua

«í, que junto a hum verbo ou nome, lhe dá valor participial ou

«quivalente ás desinências atus , atum; o gerundio vem dc entot

<jue em egypcio significa ter, possuir. Emfim os participios cm

urus vem de eroi, verbo coptico, que significa dever e que he igual

mente o radical dos tempos latinos em ero , eram, erim , atem.
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Dos tempos do indicativo e do subjunctivo.

Se os nossos verbos fossem invariaveis nas suas

formas, como acontece em muitas linguas, o tempo

em que se effeetua a acção, ou o estado significado

pelo verbo, poderia mui bem expressar-se por parti

culas ou pbrases adverbiaes. Por ex. Hont,-m. eu ter

vontade de ir passear. Hoje ir ao mar. si. mavban

nós ir d caça , etc. Mas como tomámos do latim as

inflexões e desinencias (vozes adjunctas) que nos ver

bos indicão a relação de tempo, chamamos tempos

dos verbos estas modificações do radical infinitivo

que a indicão. Todavia, be necessario advertir que

0 verbo muitas vezes exprime ideia vaga e não

considerada como tendo lugar em tempo determi

nado : nestes casos a relação de tempo não existe.

Quando, v. g. , pergunto : que profissão be a ijta ?

ou em tjue te oceupas ? e me responde a pessoa inter

rogada : faço retratos, douro quadros , etc. , não

quer dizer que no instante em que me responde está

fazendo estas obras, mas sim que em tempo incerto

faz ou costuma fazer tal ou tal cousa. Portanto, ainda

que estas locuções sc denominem do presente, real

mente são de tempo indeterminado, e antes passado.

O presente, rigorosamente, hc bum tempo indivi

sivel, circumseripto ao instante em que faliamos.

Ex. Eu como, parto, soffro , nido , geto etc. Se

comtudo o verbo exprime a ideia de duração habi

tual, ou prolongação de acção ou de situação, claro

está que este tempo presente se extende necessaria
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mente ao passado, v. g. Eu vivo. Os bramines não

comem carne. Nestes e outros verbos frequenta-

tivos que exprimem acção ou estado habitual ou

prolongado, o presente deveria ter outra denomina

ção, ou pelo menos, chamar-se indeterminado. Ou

tras vezes usamos d'este tempo referindo -nos a

tempo futuro e proximo, como quando dizemos :

hoje jantofira de casa, ou— vou d opera. Nestes

casos toma-se o dia todo por huma unidade de tempo

que consideramos como presente. Até muitas vezes

se extende a forma verbal do presente a dias, sema

nas, mezes, e annos subsequentes, v. g. á manhan

•—para a semana—para o mez ou anno que vem vou

ou parto para Lisboa.

Este emprego do presente para huma acção futura

em vez do futuro, nasce da ideia subentendida da

intenção ou convicção presente da pessoa. Eu

vou, eu parto, equivalem nas locuções acima, a —

tenho neste instante tenção de ir, partir.

Para indicar de huma maneira mais determinada

o tempo , costumamos ajuntar ao verbo hum adver

bio ou phrase adverbial, ou outro verbo que serve

de restringir a significação. Ex. agora escrevo,

como, bebo, escuto, etc. ; mas he mais usual dizer

estou escrevendo, comendo, etc.

O passado tem diversas epochas , assim como o

futuro, porque na serie dos acontecimentos prete

ritos evindoiros, huns são mais, outros menos remo

tos do tempo presente. Alem d*estas relações de

tempo entre o passado ou futuro e o presente , exis

tem outras correlativas entre as diversas epochas
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preteritas ou futuras, sendo humas anteriores ou

antecedentes, e outras posteriores ou subsequentes.

Applicando estes principios ao tempo preterito,

notaremos nelle, oito tempos verbaes.

i° O imperfeito, que exprime bum acto ou estado

como antecedente a hum tempo preterito determi

nado. Ex. Eu lia quando tu entraste. Eu dormia

quando ouvi tocar a fogo.

Muitos grammaticos, e entre elles M. Sylvestre

de Sacv, chamão ao imperfeito presente anterior,

mas be absurdo dar o nome de presente ao preterito.

Este tempo poderia mui bem denominar-se pre

terito antecedente interrompido , porque todas

as acções expressadas por elle, v. g. eu lia, dor

mia, fazia, estava, etc., indicão estado continuo

suspendido, interrompido em epocha determinada.

a° O jircterito definito ou absoluto, denota acto

ou estado que teve lugar em tempo completa

mente decorrido. Ex. fiagei o anuo passado. Com-

puz esta grammatica.

3o O preterito indefinito. Este tempo composto

exprime cpocha passada , mas não completamente

terminada. Ex. Tenho escripio hoje quatro cartas.

Tenho passado incommodado ha oito dias. Alguns

lhe chamão presente perfeito; mas he absurdo cha

mar presente ao tempo já decorrido.

4° O preterito anterior ou antecedente exprime

acto ou estado que teve lugar antes de outro em

tempo passado determinado. Ex. Logo que tiverece-

bido a noticia, parti.

. §° Q mais que perfeito exprime hum preterito ,
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terminado não só em si , mas relativamente a outra

igualmente passado. Ex. Eu tinha acabado a carta

quando elle chegou.

6° O mais que perfeito relativo refere se a huma

epocha completamente terminada , relativa a outra

tambem passada, e determinada por algum facto ou

circumstancia. Tem este tempo tres formas : i° a

simples. Ex. Viera esta colonia do Egyptod Gre

da. Fora a cidade fundada por desterrados de

Portugal. Quizera o povo fazé- lò rei. Nunca

<l'aiites elle navegara. 1° Composta do supino com

o preterito imperfeito do auxiliar ter ou haver. Ex.

Tinha esta colónia vindo. Tinha a cidade sidofun-

dada por colonos gregos. Tinha o povo querido

Juzé-lo rei. Nunca d'antes tinha ou havia elle

navegado. 3° Composta do supino e do mais que

perfeito relativo de ter on haver. Ex. Dizem que

elle tivera tentado descobrir o nascente do Nilo.

Consta que no alto Egypto tivera principiado a

civilisação . Esta ultima he pouco usada, e differe

no sentido das precedentes ; denota tempo mais re

moto que a primeira, e muito mais que a segunda,

que he a mais usual, até porque as outras duas se

confundem com as formas do condicional.

70 O condicional ou suppodtivo indeterminado,

exprime hum acto sujeito a condição ou sUpposicão

eventual, que pode referir-se ao tempo passado ou ao

futuro. Por isso errou o Snr J. S. Barboza, em cha

mar a este tempo preterito imperfei o condicional.

Este tempo indica incerteza, possibilidade de hum

facto ou estado, em tempo que pode ser posterior ao



POUTCGIJEZA. IlS

presente , ou a certa epocha do passado. Este tempo

tem duas formas simples, huma terminada em ia,

a outra identica á do mais que perfeito relativo, em

dra, éra, ira. Ex. Eu estimaria fulano se elie fora

tão modesto como he sabio- Muito folgaria eu se

fosse certa essa noticia. Que seria de nós se tal

acontecesse? Eu gostaria de Paris, a hão ser a

inconstancia do clima. Em todas estas e outras

phrases semelhantes, pode em geral substituir-se a

outra forma, como, nos dois primeiros exemplos :

amara , folgara ; mas se dissermos : que fora de

nós ? alludiriamos ao tempo passado exclusivamente.

Eu comera d esse guisado se não levasse alho.

Eu de boa mente sacrificai a a minha vida pela

patria se julgasse poder sah■à-la. A segunda forma

lie menos indeterminada que a primeira , e mais

positiva , exprimindo muitas vezes desejo , sem con

dição expressa ou tacita. Ex. Eu comera , bebi'ia ,

passeara , viajara. Em tomara eu; bem (juizera cu ,

temos huma forma realmente optativa. Fora não

pode substiluir-se a seria, porque não pode designar

o futuro condicional.

8o O condicional preterito. Tem a forma simples

de que acabamos de fallar, mas que não he exclusi

vamente preterita, visto que, como acabo de dizer,

pode referir-se ao futuro condicional ; tambem he

optativa , e exprime desejo de cousa ou estado futuro.

Tem alem d essa, duas formas compostas do su pino

com os tempos leria ou tivera do verbo auxiliar

ter, ou haveria e houvera de haver. Exprimem

sempre condição ou supposição relativa ao passado.
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Ex. Eu teria—tivera—haveria—houvera /eito,

mandado, ido, amado, louvado, applaudido, etc.

Do futuro.

, O futuro tem os seguintes tempos :

Io O futuro indeterminado , que exprime acto

ou estado futuro em epocha não determinada , mas

de huma maneira positiva. Ex.foliarei , escreverás,

irão , partii âo. He formado do infinitivo , com a

addição do presente do indicativo de haver : hei,

hás, ha, hemos, heis, hão, assim como o condicional

em ia hc formado do imperfeito do mesmo verbo

contraindo : ia por havia, ete.

2° Ofuturo determinado ou anterior, composto

do supino com o futuro indeterminado de ter ou

haver, exprime hum acto ou estado anterior a huma

epocha futura determinada. Ex. Eu terei, tu terás ,

nós teremos adquirido grande cabedal antes que

se declare a guerra. Quando chegares ao Rio de

Janeiro, já lá terá ou haverá entrado o paquete

inglez que levou os despachos.

N. B. Muitas vezes usamos d'este tempo com

posto , como hum presente relativamente ao passado,

quando dizemos, v. g., tu terás sem duvida encon

trado muitos homens de talentofaltos de caracter.

Quantas vezes terás tu approvado o que mais

tarde condemnasíe ? Debalde terei eu trabalhado

se o publico não approvar a minha obra.

O certo he que em portuguez se confundem

a cada passo os tempos , conforme a construcção
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da phrase, e segundo elk he interrogativa, dubita

tiva, optativa , condicional ou subjunctiva. Por isso

os tempos preteritos são muitas vezes usados como

condicionaes , v. g. fora por seria , estivera por

estaria, conservara por conservaria; e o condi

cional usa-se muitas vezes absolutamente. Ex. Quan

dofui ao campo esiariâo lá perto de tres mil ho

mens. Disse que virião. A verdade he que sendo

a incerteza o caracter do condicional , applica-se ,

não só a actos sujeitos a condição qualquer, mas

tambem a hum estado incerto e indeterminado.

Do modo subjunctivo.

O subjunctivo, strictamente fallando, não ad-

mitte senão tempos do preterito e do futuro. O que

os autores chamão presente do subjunctivo he evi

dentemente hum futuro proximo , v. g. tu queres

que eu escreva, applauda , ame, ouça, etc. Claro

está que no instante em que estou dizendo estas

palavras ainda não tenho escripto, applaudido,

amado, ouvido, nem mesmo se entende que essas

accões vão ser immediatas , e até podem estar

mui remotas , v. g. Querem que eu parta o atino

que vem para explorar o Thihet. Pode ser que o

seculo vigesimo leja a epocha da concordia geral

entre as nações civilisadas. Como he possivel cha

mar presente, ainda imperfeito, a este tempo?

O Sn1 J. S. Barboza que dá este nome de pre

sente impeifeito ao futuro proximo ou optativo de

que acabo de fallar, chama presente perfeito ao
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tempo composto do supino com o tempo citado de

ter ou haver , v. g. tenha ou haja eu amado, ap~

plawlido, etc. Ora este tempo pode indicar huma

epocha passada ou futura , e nunca o momento pre

sente. No exemplo seguinte refere se a hum tempo

passado. Querem que < lie tenha causado este de

sastre. Ainda que nó< tenhamos alcançado a victo-

ríà , todavia não estamos fora de perigo. E no>

seguinte , refere-se ao futuro : Logo que o inimigo

tenha invadido o territorio, correrá toda a po

voação dfronteira.

O subjunctivo tem hum preterito chamado im

peifeito , e outro denominado perfeito. Ex. Se

ou quando eu amasse. Se ou quando eu tivesse

amado. O primeiro he indeterminado, e o segundo■

he positivo e determinado.

Tem hum futuro indeterminado, e outro deter

minado ou definito. Ex. Quando eu amar,— tu

atitares, etc. Quando eu tiver,— tu tiveres ama

do , etc.

Do imperativo.

O imperativo, propriamente fallando, não me

rece este nome senào nas segundas pessoas; nas

terceiras, e na primeira do plural confunde-se com

o subjunctivo. Refere-se ao futuro immediato, nas

segundas pessoas ; e ao futuro indeterminado sub

junctivo, nas mais. Algumas vezes exprime conces

são. Exemplos : Vai, ide soccorrer os naufragados.

Estijamos unidos, e nada teremos que recear,

Venha o inimigo, e verá como he recebido. Nas
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locuções : fuja V. M." , etc. , a terceira pessoa he

imperativa, no singular ; e no plural fujão V.

M.c" , etc. , por serem idiotismos da lingua este e

outros tratatamentos que se dão aos individuos com

quem se falla , e a quem grammaticalmente compete

tu ou vós.

Das inflexões e desinencias dos verbos.

Para conhecer a fundo a razão das modificações

que as inflexões e desinencias produzem no sentido

do radical ou infinitivo de cada verbo , he neces

sario indagar qual he a significação das desinencias

verbaes, e de que origem procedem. Sem este co

nhecimento as regras são meramente empiricas.

Já expliquei o sentido e a origem das formas do-

infinitivo ; resta dar razão das dos outros modos.

Os grammaticos até ao presente tem ignorado a

verdadeira natureza e origem das desinencias ver

baes latinas , e portuguezas , assim como as das mais

linguas derivadas do latim. Todas as terminações

regulares são adjuncçôes ao radical infinitivo, e.

neste são radicaes as letras que precedem as ter

minações ar, er, ir, v. g. em am-ar , dev-er , ap-

pluud-ir.

O presente do indicativo forma-se ajuntando ao-

radical e substituindo á desinencia ar as seguintes :

o, as, a, amos , ais, ão ; á desinencia er: — oT.

es , e, emo■ , eis , em; e á desinencia ir: —o, es7

e, imos, is , em.

Todas estas desinencias tem igual valor ; só diflfe
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rem em razão da euphonia, e pela natureza da termi

nação do infinitivo que encerra vogal diversa , a,

e ou i.

Derivão dos radicaes seguintes , a saber :

Desinencias da Ia pessoa,

O, v. g. am-o, dev-o, applaud-o. Deriva de ego

latino (eu) contrahído , io em italiano e em hespa-

nhol. Equivale a—amor, dever, applauso eu (tenho).

As, és, v. g. am-as, dev-es, applaud-es , de has

(de habes) , e equivale a tu lias ou tais amor , dever,

applauso.

A, e, v. g. am-a, dev-e , applaud-e, deriva de

ha (de habet), e equivale a elle ha ou tem amor,

dever, applauso.

Amos, emos, irnos,\. g. am-amos , dev-emos ,

applaud • imos, derivão de hemos (de habemus) , e

equivalem a nós havemos ou temos amor, etc.

Ais, eis, is, v. g. am-ais, dev-eis, applaud-is ,

derivão de heis (de habetis), e equivalem a vós haveis

amor, etc.

Amon ão,em,y.Q.am-ão, dev-em, applaud-em,

derivão de hão ou tem (de habeni), e equivalem a

elles tem ou hão amor, etc. (i).

As desinencias do preterito imperfeito em ava,

(l) Não he aqui o lugar de inquirir qual seja a origem das desi

nencias do verbo latino habere. Basta notar que o seu radical he hab,

derivado do egypcio hep qne significa esconder, guardar, terem

mosto poder ; e que as desinencias eo, es , et, ernus, elis, enl, são

inteiramente distinctas e pronominais. Já indiquei a origem das ou

tra» desinencias na nota precedente .
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avaa, ava, dvamos, dveis, dvão,v. g. amava, etc. ; ia,

ias, ia, ianiot, ieis, ião, v. g. devia, applaudia, etc,

derivão de havia, etc. (de habebam), e equivalem a

eu havia ou tinha amor, etc. O imperfeito latino ha

bebam converteo-se em italiano em avea, em fran-

cez em avais. Na lingua roman ou provençal era

avia. .
t . ■,i . ,

As desinencias do preterito perfeito em ei, i, v. g.

am-ei, dev-i , applaud-i, derivão das desinencias

latinas avi, ivi, ui, etc. , todas ellas contractas de

Hàb-ui, etc, tive, etc

As desinencias do condicional em ia, etc , v. g.

amar-ia, deveT-ia, applaud-iria, derivão, como já

disse, de hia, contraindo de haveria (de habtierim),

e equivalem a haveria ou teria amor, etc.

As desinencias em

ara, era, ira, etc, v. g. anidra, devera, applau-

dira, derivão das desinencias eram, etc. , latinas

(Jiabueram) , e equivalem a tivera amor, etc. As

desinencias do futuro absoluto em ei, v. g. amar-ei f

dever-ei, àpplaudir-ei, derivão de hei por haverei

(do futuro do subjunctivo habuero), e equivalem a

haverei ou terei amor, etc.

As desinencias do imperativo são tiradas do in

dicativo e do subjunctivo.

As desinencias do subjunctivo em e, a, v. g. am-e,

dev-a, applaud-a, derivão das desinencias latinas do

subjunctivo de habeo, habeam, eas, eat, etc. ; e

estas derivão do verbo ire, posposto ao radical

hab.

6
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As desinencias do imperfeito em

asse, esse, isse, v. g. am-asse, dev-esse, applaud-

isse, vem das latinas em issem (de Imbuissem) , e

equivalem a tivesse ou houvesse amor, dever, ap-

plauso.

As do futuro em

ar, er, ir, v. g. se eu amar, dever, applaudir,

derivão do futuro latino em ero (de habuero) , e

equivalem a se eu tiver amor, etc.

He portanto em portuguez o verbo haver de que

derivão todas as desinencias verbaes, e o mesmo

acontece no latim ; mas nesta lingua o verbo habere

he hum composto do radical hab e da desinencia ere^

O primeiro he derivado de hum radical egypcio que

significa occukação, acto de occultar, esconder, e

a desinencia deriva de outro radical da mesma lingua,

e significaJazer, o que corresponde bem ao sentido

de habere, tcr,haver, possuir, guardar, conservar.

Ora applicando este sentido aos tempos simples

do» verbos portuguezes, e aos tempos compostos com

O verbo haver ou ter, facilmente se colhe a razão

de todas as desinencias. Em quanto aos verbos irre

gulares, ém seu lugar explicaremos o motivo do

desvio das regras geraes, que quasi sempre provêm

de corrupção na pronuncia. Disto he exemplo Por

e seus compostos, pela alteração de ponere em poer

e pôr.
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Da conjugação dos verbos auxiliares Ser, Estar,

Haver, Ter.

Antes de offerecer o quadro das conjugações dos

verbos regulares e dos irregulares, convem expor as

dos verbos auxiliares , que servem a conjugar os

outros > isto he ; Ser, na voz passiva : Esiar, nos

verbos de acção continua, e Haver e Ter, nos tempos

compostos de todos os verbos.

Chama-se conjugação o systema de inflexões e de

variação de terminações que soffre hum verbo em

seus tempos e pessoas■. Os quatro verbos acima são

todos irregulares, isto he, não se conjugão como os

mais dos verbos terminados como elles, no infi

nitivo. Alem disso , ser, assim como esse em latim,

procede de hum radical diverso d'aquelle de que de

riva o preterito definito fui : em latim , este e os

mais tempos de forma semelhante, vem do antigo

verbo fuo.

Conjugação dos verbos Haver e Ter (i).

INFINITIVO.

IMPESSOAL.

Haver. Ter.

Haver eu. Ter eu.

Haveres tu. Teres tu.

(i) Faço preceder a conjugação d' estes dois verbos á de ser c
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Haver elle ou ella.

Havermos nós.

Moverdes vós

Haverem elles ou ellas.

7er elle ou ella.

lermos nos.

Terdes vós.

lerem elles ou ellas.

SUF1KO E PÀRTICIPIO DO PASSADO.

Havido. Tido.

GKROKDIO.

Havendo. Tendo.

INDICATIVO.

PRESENTE.

Eu hei.

Tu has.

Elle ou ella Ao.

Nós havemos (ou hemos).

Vós haveis (ou heis).

Elles ou ellas não.

IMPERFEITO.

Eu tenho.

Tu íe•/4 ( ou /ees antig. ).

Elle ou ella íe/u (ou /ee antig.).

Nós lemos.

Vós tendes.

Elles ou ellas tem (ou íee/n).

Eu havia.

Th havias.

Elle ou ella havia.

Nós havíamos.

Vós havíeis (haviades antig ).

Elles ou ellas havião.

Eu tinha.

Tu tinhas.

Elle ou ella tinha.

Nos tínhamos.

Vós Unheis (tinhades antigo).

Elles «u ellas Unhão.

PRETERITO PERFEITO OU DEFINITO.]

Ea houve.

Tu houveste.

Elle ou ella houve.

Nós houvemos.

Vós houvestes.

Elles ou ellas houverão.

Eu íiVe.

Tu tiveste.

Elle ou ella teve.

Nós tivemos.

Vós tivestes.

Elles ou ellas liverão.

estar, porque os primeiros são auxiliares dos segundos, assim como

• (ao de todos os mais \erbos. São tambem os unicos que formão

os seus tempos compostos sem auxilio de outro verbo. Ex. tenho

tida ou havido ; haverei tido ou havido; tendo tido ou havido.
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MAIS QUE PERFEITO.

Eu houvera.

Tu houveras. .. .

Elie ou ella houvera.

Nós hotwernmos.

Vós houvereis.

Ellcs ou ellas houverão.

Eu livera.

Tu tiveras.

Elie ou ella tivera.

Nós tiveramos.

Vós tivereis.

Elles ou ellas liverão.

futuro ABSOLUTO.

Eu haverei.

Tu haverás.

Elie ou ella haverá.

Nós haveremos.

Vós havereis.

Elles ou ellas haverão.

Eu íereí.

Tu terás.

Elie ou ella íei'«\

Nós teremos.

Vós tereis.

Elles ou ellas terão.

C0NDIC10S4I.

Eu haveria.

Tu harerias.

Elie ou ella haveria.

Nós haveríamos.

Vós haveríeis.

Elles ou cilas haverião.

Eu teria.

Tu terias.

Elie ou ella (cria.

Nós teríamos.

Vós teríeis

Ellcs ou cilas terião.

Ma tu (liave antigo).

Havei rós.

IUPERITITO.

7*em tu.

Tende vós.

N. B. Httja ou tenha elle; hajamos ou tenha

mos nós; /t <y«o ou teii hão elles, não pertencera ao

imperativo, mas sim ao subjunctivo. /7a tu, he des

usado.

SUBJUNCTIVO.

PRESENTE.

Eu Aajfa .

Tu hajas.

Elie ou ella /io/a.

Nós hajamos.

Vós hajaes ou hajais.

Elles ou ellas hajão.

Eu lenha.

Tu tenhas.

Elie ou cila tenha.

Nós tenhamos.

Vós lenhaes ou tenhais.

Elles ou ellas tenkão.
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itiimne.

Eo houvesse. Eu tivesse.

Tu houvesses. Tu tivesses.

Elie ou ella houvesse. Elie ou ella tiveste.

Nós houvessemos. Nós tivessemos.

Vós houvesseis. Vós tivesseis.

EUes pu ellas houvessem. EUes ou ellas tivessem.

Eu houver. Eu tiver.

Tu houveres. Tu tiveres.

Elie ou ella houver. Elie ou ella fífer.

Nós houvermos. Nós tivermos.

Vós houverties. Vós tiverttes. .

EUes ou ellas houverem. EUes ou ellas tiverem.

Os tempos compostos de Haver e 7er, consi

derados como auxiliares de todos os outros , formão-

se dos supinos havido ou í/Wo com os tempos de

<pialquer dos dois verbos, v. g. havido ou

//ei íiV/o, ou tenho havido , tenho lido ; tinha ou Aa-

wVi /ú/o ou havido , tive ou houve tido ou havido ,

íereíou haverei lido ou havido; tivera, teria, hou

vera, haveria tido ou havido; tenha, haja, ti

vesse, houvesse, tiver, houver tido ou havido;

tendo ou havendo tido ou havido; ter, haver tido

ou havido.

N. B. Quando havido e íiWo são participios , e por

conseguinte passivos, então conjugão-se com .«cr e

estar, como os mais participios passivos. Ex. sou ,

estou tido ou havido por homem de bem. Serás

tido ou havido em boa conta , se procederes bem.

7e/- e haver são auxiliares de íer e estar. Tenho

ou /tez íií/o, estado. Terás, haverás sido, esta

do, etc.
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Conjugação dos auxiliares Ser, Estar.

Ser.

Ser eu.

Seres ta.

Ser elle ou ella. .

Sermos nós.

Sertles vós. .

Serem elles ou ellai.

Sido.

Sendo.

Eu sou (i). . , '

Tu es (er*s antigo).

Elle ou ella he (ou e).

Nós somos.

VÓS sois.' '

Elles ou ellas são.

Eu era.

Tu eras.

Elle ou ella era.

Nós eramos. ''

Vó**reis. ,■ . rii .

Elles ou ellas erão.

INFINITIVO.

IMPESSOAL.

Estar.

PESSOAL.

. . 1' Estar ta.

listares tu.

listar elle cu ella.

Estarmos nós.

Estardes vós.

Estarem elles ou ellas.

supino.

Estado.

6EKDKDI0.

-.ir.ii i Estando. . . , . . .r.

INDICATIVO.

PRESENTE.

V , , i Eu estou. , ,

, . Tu estos.

. Elle ou ella estd.

- , Nós estamos.

Vós estais.

Elles ou ellas estão.

IMPERFEITO.

- ■A _
Lu estava.

Tu estavas.

Elle ou ella estafa.

Nós estávamos.

i , , . Vós estáveis. .*

Elles ou ellas estafão.

(1) No» antigos acha-se som, sam, são por sou.
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rnETIRUO PEBFE1TO OU SEFIMTO.

* Eu fui.

Tu Joste.

Elie ou eWaJoi.

Nósfomos.

Vòêjbsleis.

Elles ou ellusforão.

Eu estive.

Tu estiveste.

Elie ou ella esteve.

Nós est remos.

Vós estivcsteis.

Elles ou ellas esliverão.

• Eu/ó7<7.

Tu foras.

Elie o;/ ellafora.

Nosjuramos* , -)

XósjSreis .

Elles ou ellas fôrão.

Eu *ere/.

Tu serás.

Elie ou ella será.

Nos seremos.

Vós sereis.

Elles ou ellas serão.

■ QUE PEKFEITO.

Eu estivera.

Tu estiveras.

Elie ou cila estivera. ,•'

'. . \i . Nós estiveramos.

Vós estivereis. ,■■.•:;. i

Elles ou ellas estiverãty.

'.' ' .1 ' i• i v

FUTURO ABSOLUTO.

Eu estarei.

Tu estarás.

Elie ou ella estará.

Nós estaremos.

Vós estareis.

Elles ou ellas estarão..

.'•i

.v.

.o\i■ii

CONDICIONAL.

Eu sertã.

Tu serias.

Elie ou ella seria.

Nós seriamos.

Vós serieis.

Elles ou ellas serião.'

Eu estaria.

Tu estarias. t ,

Elie ou ella estaria.'

. li

'* uT

,.111-

Elles ou ellas estariãà. ' ' ' ' v,

IMfERATlYO.

Nos estaríamos ., ,
... .... i' ii
Vos estaríeis.

Sé tu.

Séde vo's.

TTsíá tu.

Estai vós.
i

, . (9 I' í

N. B. 5e/<í esteja elle, sejais, estejaisyo» , í«t

yão, estejão elles, não pertencem ao imperativo;

ao subjunctivo.

.liOi ioq «,
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Eu seja.

Tu sejas.

Elie ou ella seja.

Nós sejamos.

Vós sejais.

EUes ou ellas sejão.

SUBJUNCTIVO.

PRESEriTE.

Eu esteja (j).

Tu estejas.

Elie ou ella esteja.

Nós estejamos.

Vós estejais.

EUes ou cilas estejão.

IHrERFEITO.

"Euybííe.

Tu Josses.

Elie ou ellayõ**e.

Nos^ossemos.

Vósjbsseis.

EUes ou ellas fossem.

Eu estivesse.

Tu estivesses.

Elie ou ella estivesse.

Nós estivessemos.

Vós estivesseis.

EUes ou ellas estivessem.

• En/óV.

TuJores.

Elie ou ellaJor.

Nósjormos.

\ósJordes.

EUes ou ellas forem,

Eu estiver.

Tu estiveres.

Elie ou ella estiver.

Nós estivermos.

\ósestiverJ.es.

EUes ou ellas estiverem.

Os tempos compostos oVestes dois verbos formío-

se com haver e fe/-, ecom os supinos íít/o , estado.

Ser tem o sentido vago da existencia ; esiar he mais

determinado, e denota situação. Ex. Tenho ou hei

sido bem infeliz. Tenho esiado muito doente. Es

tar, com os gerundios dos verbos , indica continui

dade, prolongação de acto, estado ou acção. Ex.

Está sendo o alvo do publico. Estou lendo, es

crevendo , pensando , pondo, rindo, ouvindo, pc-

(i) Os antigos disserão : esté , estês , erttf, esternos,

eslem : e siades por estejaes ou antes por sejais.

6*
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dindo; expressões equivalentes a— estou a ser, a

ler, a ouvir, etc. He improprio chamar a este ge

rundio presente, ou participio do presente.

Os tempos de ser marcados com (*) são eviden

temente derivados de hum radical differente de ser

(e.v.ve). O mesmo acontece em latim e no sanscrit,

que ambos procedem de huma mesma fonte primi

tiva. O radical do preterito fui, e outros tempos

que d elle se formão, he , como já disse, o latino

fuo. O verbo ir tem tempos idênticos a estes de

ser: v. g. eu fui, fora, fór, etc. Ser he pois

defectivo , não tendo preterito nem os tempos que

d'este derivão.

Já disse que em ser estar, e em todos os mais

verbos as seguintes terminações de tempos se formão

pela adjuncção do presente e do imperfeito do in

dicativo de haver : ei, às, d, em os, eis, ão , con-

trahidos de hei, etc. Ia, ias, ia, iamos, ieis, ião,

contrahidos de havia, etc. : v. g. Ser-et, ás, d,

anos, eis,, ão; ser-ia, ias, ia, iamos, ieis , ião.

Amar-e/, amar-ía, etc.

Com o verbo ser se forma a voz passiva dos ver

bos activos conjugando-o com o participio passivo

d'elles ; v. g. Sou, es, he, somos, sois, são, etc,

amado , obedecido , amados , as , obedecidos , as ;

serão satisfeitos , indemnisados , confundidos.
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Observações sobre os tempos compostos dos verbos

auxiliares Ser, Estar, Ter, Haver.

seu; . .. !.' '

INFINITO IKPKSSOAl.
* i . ■ i , ■ - tí : i ,..',..'' '','', . t

Haver de ier. Estar sendo. Ter sido.

; ,- " oaaoiinfo. v \ .. , v- ' .

Havendo de m.

pírticipio raaniro.

Tendo sido.

PESSOAL.

Haver (en) de ser. Estar Teu) sendo. Ter (eu) sido.

Haveres (tu) de ser, etc. Estares (tuj sendo, etc. Teres (tu) sido, etc.

Haver de , indica tempo futuro , e o mesmo sen

tido tem ter de. Estar sendo , indica duração con

tinua, e da mesma maneira todos ps gerundios

usados juntamente, como andando vendo, vindo

passeando , indo olhando. • ■ •.

Ter com sido indica tempo e estado ]

' ' i ' .' INDICATIVO.

'. " ' • PRESENTE COMPOSTO.

Hei de ser. Estou sendo.

Hai de ser, etc. Estás sendo , etc.

Hei de ser, exprime o presente relativamente a

futuro indeterminado , e encerra ellipse : v. g. has

de ser bem succedido na tua empreza , equivale a

has a perspectiva , a probabilidade ou a certeza
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de ser bem succedido , etc. Estou sendoe xprime

a continuação do estado da pessoa. '

PRETERITO COMPOSTO.

Tenho sido, etc, ou hei sido, etp.' ,..

O segundo he pouco usado. Ambos denotão es

tado continuado e mui proximo ao presente. Ex.

Tenho sido mui afortunado, isto he até agora,

e por isso se não pode ajuntar —até ao anuo pas

sado, etc.

PRETERITO IMPERFEITO COMPOSTO.

£n havia ou tinha de ser, etc. Eu estava sendo.

Eu havia de ser, significa — eu tinha tenção ,

esperança, etc. , de ser, e denota tempo passado

indeterminado, referindo-se a futuro tambem inde

terminado.

Estava sendo denota continuação do estado pas

sado e indeterminado.

PRETERITO PERFEITO COMPOSTO.

Eu houve ou tive de ser, etc. Estive sendo , etc.

Applica-se - lhe a mesma observação precedente,

com a unica differença de indicar esta linguagem bum

passado definito.

PRETERITO PERFEITO RELATIVO OU MAIS QUE PERFEITO.

Eu tinha ou tivera sido (ou fora), ' ,

Eu havia ou houvera sido, , .

Exprimem estado passado relativamente a outro

successo. ^ * '
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PRETERITO PERFEITO CONDICIONAI.

Eu teria ou tivera sido , etc. (ou fora) ,

— haveria ou houvera sido , etc. ,

,..t .■ .. . 'i ..' . •í..«' ii" -i

Exprime acção passada em tempo definito , e su

jeita a condição ou eventualidade tambem passada.

,,, . ' '-. ..- . i _F. .'.,-.•
FUTURO POSTERIOR.

] deser.etc, . . ..... " .

Denota estado futuro indeterminado, remoto e

relativo a outro futuro mais proximo.

FUTURO ANTERIOR.

Eu terei ou haverei sido, etc. ,

Equivale a hei de ler sido , e exprime acção pas

sada considerada de presente, e como posterior a

outra feita em tempo passado e definito.

SUBJUNCTIVO.

PRESENTE.

— tensa j ^' seT' etc'' Esteja sendo, etc.

Indica estado futuro indeterminado e subordinado

a hum estado presente , ou a hum futuro mais pro

ximo.

Esteja sendo , denota continuação subordinada a

hum estado presente ou antecedente.

, .,..,.-,■.. , •;, (• .

PRETERITO DEFINITO.

Eu tenha ou haja sido, etc, < *"

Denota acção feita em tempo determinado.
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PRETERITO ANTERIOR. , ,ç „

Eu tivesse ou houvesse sido , etc.,

Denota acção em tempo passado relativo a outro

tempo mais proximo. '•.">'{

. . FUTURO ANTERIOR.

Eu houvesse ou tivesse de ser, etc., Eu estivesse sendo , etc,

Denota tempo futuro subordinado a outra epo-

cha anterior e contingente.

Estivesse sendo indica, estado supposto de con

tinuação em tempo anterior a outro.

FUTURO COKIIHGESTE.

Eu houver ou tiver de ser, etc., Estiver sendo, etc.,

Denota futuro contingente e subordinado a outro

futuro anterior.

fUTCRO POSTERIOR. <

Eu tiver ou hduver sido, etq.,, , •;. { .

Indica futuro determinado e completo ou definito.

Ajuntando hum participio passado ou humsupino

a estes tempos, tem-se os tempos compostos da voz

passiva dos verbos activos.

Exemplo.

Sou, hei de ser. Tenho sido amado, a.

Es , has de ser. Tens sido ouvido , a.

He , ha de ser. 1 em sido atlcndido , a.

Somos, havemos de ser. , . Ternos sido applaudidos, as.

Sois , haveis de ser. Tendes sido ohsi-quiados , as.

São , hão <le ser. Tem sido i ecuinpensados , as. |

£ assim nos mais tempos e pessoas.
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Do verbo auxiliar Ter ou Haver, comoformando

os tempos compostos dos outros verbos.

INFINITIVO.

Ter amado, vivido, etc, indica fruição, posse

de amor activo , de vida , etc. , durante tempo an

terior.

Tendo amado, vivido, etc, denota duração pre

sente ou passada de amor activo, de vida, etc.

INDICATIVO.

Tenho amado , vivido , etc. , denota posse

anterior de amor, vida, etc. , até ao tempo pre

sente.

Tinha , tivera , amado , vivido , denota a mesma

posse em tempo anterior a outro.

Teria ou tivera amado , vivido , etc. , denota a

mesma posse condicional.

Terei amado , vivido , etc. , denota a mesma posse

futura eventual.

SUBJUNCTIVO.

Tenha amado, vivido , etc. , denota posse futura

de amor activo, de vida, etc, subordinada a ou

tra acção exprimida por hum verbo determi

nante. ...

Tivesse amado , vivido , etc. , denota posse pre

térita subordinada á de outro verbo também preté

rito.
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Tiver amado , vivido , etc. , denota posse futura

eventual , relativa a acção posterior a essa posse de

amor, vida, etc.

O caracter auxiliar do verbo Ter, e de Haver

quando tem a mesma significação, provêm pois da

ideia que exprime de possuir, atlingir, conseguir.

Tenho acabado esta obra, equivale a— consegui

O acabamento d'esta obra, em tempo anterior ao

presente. Differe de acabei esta obra , que só indi

ca que a terminei , sem dar a entender se foi ha

muito ou ha pouco tempo.

Tinha ou tivera acabado, etc. , denota epocha

passada relativa a outra epocha tambem passada.

Ex. Tinha acabado a obra quando me obrigarão

a partir. Este he hum preterito anterior ao per

feito absoluto ou definito, o qual não admitte mo

dificação, e por isso se não pode dizer tive acabado

a obra , no sentido de acabei.

Teria ou tivera acabado , etc. , he voz preterita

condicional, isto he dependente de condição, e

por isso exprime acção não feita , mas susceptivel de

ter sido feita. Ex. Teria acabado a obra .se não

tivesse adoecido. Differe de acabaria ou acabara

em denotar o tempo composto acção supposta ter

minada , e o simples acção meramente possivel de

acabar.

Terei acabado , he futuro definito ou determi

nado, porque fixa hum termo. Ex. Terei acabado

a obra dentro de hum niez , d'aqui a hum an—

not: etc. Differe do futuro acabarei, porque esta

voz he indeterminada , e não indica tempo poste
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rior á terminação da obra : he o futuro poste

rior, .^-^aga-i ..'miiJu: ^, )

Tenlia amado , differe de amasse em ser muito-

mais positiva a primeira expressão, queindica a ac

ção de amar em tempo passado definito , indepen

dente de condição alguma, e que a hão admlttfe. Ex.

Duvidas que eu tenha amado , "porque nunêa

iimait.e. Talvez 'q\ie'éu amasse, se achasse quem

\rh'e' excitasse amdrl He hum preterito anterior sub-

õrdiriaáov 0: ,":u,: 0í, '-\ " . ' ■,: ' ,íi ;,ri

Tivesse amado , indica tempo preterito hypothe-

tico ,! 'suppbáiticio , relativo á tempó posterior e pro

ximo e á 'acção5 ' Ou estado condicional. Ex. Se ' etí

tivesse amado quando nioçb , iiãofora hóje victi-

ma do ' áriior. ' Pode-sè lhe chamar preterito corre

lativo

Tiver amado , he futuro perfeito e condicional ,.

relativo a outro futuro posterior. Ex. Quando 'ti

veres amado deveras.,' eutãò teras direito defol

iar de amor: Pode-' se lhé èhamar futuro COrrela-

Ter, com ò participio de estar, estado, denota-

a situação local de pessoa oú cousa, nos diversos

tétripos absolutos^ relativas oú correlativos indica

dos pelas formas do verbcfTe/-. i , . ' i"l:

SãÒ absolutos , o presente , o preterito perfeito

eÔ 'futuro do indicativo ; o imperativo, o infinitiva

impessoal e pessoal'. São relativos todos os tempos

subordinados , e -por conseguinte òs do subjunctivo.

São :correlativos tpdòs os condiciooaes contingentes

ou hypotheticefc. , ' u.;U\.) .. .F.i■v. ■i -f, ui) "H-il
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, -.\ís\ J í-rí : . i'io '• ■.Tu-!: Ix-, ■) í; ;

Conjugação dos verbos regulares. . \

... i.:. ■v s :. .." -..v..v

Antes de expór o systcma de conjugação dos ver

bos pprhiguezes, isto jje., de mostrar quaes são as

formasiiidas suas terminações^ inflexões em ça^di}

tempo e modo, convem fixara attenção do leitor em

certas regras communs a tpdo o verbo , seja ou não

regular, e apjdicaveis á maior parte d'elles. D esta

maneira se reduzirão a pequeno numero as.ijçregjLi-

laridades;. . ,, , „lft| Bfijnú . . :i > . t^■iVvI. ,

i° O infinitivo, pessoal, be( identico. ;gm. rtodos- oe}

verbos portugueses , c formate do infinifivp impes

soal, v. g. , ariiar , dever , vestir, /?d/\.*rt!s.., ,7 .•v >

Amar eu,amar-rs tu, amar eUe ;< amar-Jtaa» nós,

amar-Jeí -vós , amar em elles. \..i :„\

Dever* ,-íy,,er, nio.s.,,des ,em. „\,,,w„ .s . .•r.

, y®foc*}> k* nw:rs4*t?*m :. íii*•! ; ( itfifeT

a° Os gerundios forjaião-se,,em, todos os,verbos,\

mudando o /, do infinitivo absoluto em ndo, v. g,

de aiiiçr , ,dever , vestir ,,ppr, se formàQ^ina/rc/o,

de\>et,i/.o , vetstiudo , paudo,-. . , 'i, j ,,„.j ■,..■,,. jjj ..

3JVO supino formasse, mudando p /^ do infinip

tivo em ado; o cr e /r .cjiy,,^. ,^x„ ^(nfldM^ 4&h

vido,, vestido. Isto tem algumas excepções : vejão-se

adiante as listas de supinos e participios irregulares.,

4° O futuro absoluto, e o cóud cional tem fói^-i

mas identicas em todos os verbos, porque em todos

são formados, como já disse, do presente e imper

feito do verbo haver contrahido , v. j^ í ..::.-jvd no
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Amar—ei,—ás, — d , — emos, —eis, —,5o

(ão longo).

Dever—ei,—ás, — d,—emos,—eia, —ão (id.).

Vestir—ei,—ás,—d,— emos,—eis , — ão(id.).

Pór— ei, —dv,—d , — emos,— eis , —ão (id.).

Amar—ia, —ias, —ia, iamos, —ieis, — ião.

Dever—ia, etc.

Vestir—ia, etc.

Pór—ia, etc.

5° Em todos os verbos , excepto Pór e seus com

postos, o futuro do subjunctivo tem as mesmas ter

minações que o infinitivo pessoal. ,, , , . , , sÍ )

Exemplos.

Quando eu amar, — tu amares, elle amar, nós

amarmos , vós amantes, elles amarem.

—— eu ler, leres, ler, lermos, lerdes, lerem.eu sahir , sahfres , sahir , sahirinos , se

lardes , sahirem.

6° O mais que perfeito do indicativo , que he ou

tra forma do condicional^ em todos os verbos regu

lares 'se forma ajuntando ao infinito impessoal a, tisy

a , amos , eis , ão, v. g.

Eu amara , tu amaraí , elle amara , nós amár

amos, vós amár-etí , elles amár-âo.

Eu dever—a,—as,—a,—amos ,—eis,—ão.

Eu fugir—a ,—as,—a,—amos,—eis,—ão.

N. B. Esta terminação he contracção de houvera.

Amar, dever, fugir houvera, houveras, hou

vera, houveramos , houvereis, houverão. , -:
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- j° O imperfeito do subjunctivo fórma-se em to

dos os verbos regulares mudando o /' do infinito

impessoal em sse , sses, sse , ssemos, sseis, ssem.

. hiV" , - . i , .-^ •

JliXEMPLOS.

, Amar—amasse ,es,e, cssemos , sseis, ssem.

Correr—corresse , etc.

Cobrir—cobrisse , etc.

8o Em fim o presente do subjunctivo forma - se

nos verbos regulares em ar, substituindo a esta termi

nação—e, es, e , emas, eis, em; e nos emer,

eir, etc, substituindo-lhe a, as, a, amos, ais, ão.

Exemplos.

Amar : ame, ameí, ame, Amemos t ameis,

amem.

Defender : defenda , defendam , defenda , defen-

àamos , defendaíí , defendão.

Applaudir : applaudu, as, a , amos, ais, ão.

Restão pois só tres tempos cujas terminações va-

rião em cada conjugação regular, e ainda ,estes tem

grande semelhança entre si. Estes tempos são a pre

sente, o imperfeito e o preterito perfeito do indica

tivo.

Na i" conjugação, em ar, o presente forma-se

substituindo á terminação do infinito : o , as , a ,

amos, ais, ão.

Exemplo.

Amar : amo , amaí , ama , amamos , amais ,

amão.
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Na a■ conjugação , em er, substituindo-lhe : o\

es, e, emos , eis, em.

Exemplo.

Dever : devo, deveí, deve, devemos, deveu,

devem.

Na 3*, em ir', substituindo-lhe : o , es, e , imos,

is , em.

Exemplo■

Applaudir : applaudo , applaude? , applaude, ap-

plaud/moí, applaudií , applaudem.

N. B. Estas terminações são contracções mais ou

menos alteradas de hei (/?o em italiano), has, ha,

hemos, heis, hão, como se disséramos : amor,

dever tenho, teus, tem, temos , tendes, temi .isjtó

he, estou possuido de amor, do dever, do-ddsejo

de dar applauso.

O imperfeito do indicativo na i' conjugação, em

ar, forma-se substituindo a ar do infinitivo — ava ,
, ■ . - >' /:.... .41 t ..I*

avos , ava, avamos , aveis, avao; na 2» çonjuga-»

ção, em er, e na 3", em ir, substituindo ao er e ao

ir do infinitiva ia, ias, ia, iamos., ieis , ião.

Amar: amara , amavas, amava, amavamos,

amai>eis , amai ão. •

Defender : defendia , ias , ia , iamos , ieis ,

ião.

Applaudir : applaudía , iast ia, iamos, ieis,

ião.

N. B. As terminações do imperfeito do indicativo
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dos verbos em ar são contracções de estava, estavas,

es/ara, estavamos, estaveis, estavão , isto he,

eu estava amando , etc. , ou possuido de amor, etc.

As dos verbos em er e em ir vem, ou de ia , ias ,

do verbo ir, ou de havia, havias, havia, etc, e

equivalem a : defesa havia feito , applauso havia

dado , etc.

Resta pois hum unico tempo , e o imperativo cuja

terminação caracteristica differe em cada conjugação

regular. He o preterito peiji ito ou definito. Aqui

pomos este tempo nas tres conjugações regulares e no

verbo Pôr que forma a 4"«

«■■ ■ •

i«■R. DEFENDEU. iPPLiUDIR. POR.

Eu nm-ei, defend-i, applaud-í, puz.

Tg am-rtiíí, defend-esíe , applaud-*ále, puzesle.

EHe tiiD-OH, defend-ro, applaud-io, poz.

flós t\w-áinos , defeml-émos, applaud- ,h«s, pozémos.

Vós un-astes, defend-í stes , appLaud-ú/e* , pozrstes.

Elles am-uVào, defend-éVão, applaud-tmo, pozérão.

IMPERATIVO.

Ama tu, amai vós. Applaude tu, applaudi vós.

Defende tu , defendei vós. Põe tu , ponde vos.

Estas terminações são igualmente tiradas àeka-

bere latino : Imbui, liabuisti , habuit , hubuimus ,

Imbnistis, habueruiit ou haburre. Em pôr, anti

gamente poer , contrahido de ponerc , o preterito

equivale a i— positum habui , etc.

Dado pois o infinitivo de hum verbo regular, na

da he mais facil que a sua conjugação nos tem

pos simplices; e como os compostos são formados do
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participio passado com todos os tempos de haver

ou ter, e a voz passiva dos verbos activos com ser

e o mesmo participio passivo , não resta a expor se

não as irregularidades que se encontrão em alguns

verbos.

Os verbos impessoaes não tem senão as terceiras pes

soas ; v.g. chove, clioveo, choverá ; venta, neva, etc.

Os verbos pronominaes não differem essencialmente

dos outros, excepto em se conjugarem com os

pronomes pospostos me, ter sef nos, vos, se : v. g.

ojfereço- mê , offereces - te , offerece-se , offerece-

mos - nos ou q/Jerecemo - nos , offereccis - vos , of-

Jcrecem-se ; e em se destacar 'no futuro e no con

dicional a terminação ei, as, d", 'emo\, eis \ ã>o>, é'

ia, ias, ia^iainos, ieis, ião, sendo posposta ao pro

nome porjeúpKpnia : v. g. offêrecer-me-'<rí , offé-

recer-te-^/fiw, offerecer-se-/i« , offerecer-nos-/í«moí ,

offerecer-vos-Ztí ií , offerecer-se-'ião. Offerecer-me-

hia, offerecer-te-/ítV«, offerecer-se-A/Vi, offerecer-nos-

hiamos, oÊEBíecer-vos-//ií?íí, oflerecer se-'u'ão. JNova

e evidente provi da origem das terminações do fu

turo e do condicional. No subjunctivo os pronomes

precedem o verbo, v. g. Eu me ofFereça, offere-

cesse , etc, e tambem no indicativo se podem con

jugar os verbos pronominaes com os pronomes an

tepostos : v. g. Eu me qjfeieço , o/fi i ecin , ojfe-

reci , offcreci ra , ojferecerei, offei ecei ia , etc.

O mappa seguinte mostrará a applicação das re

gras antecedentes ás tres conjugações regulares em:

ar, er, ir. Os verbos em or formão huma conjuga

ção particular de Pôr e seus compostos.
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..-.I r ,,; ;){; -

EXEMPLOS

Dás tres conjugações regulares em ar, er, ir.

INDICATIVO.

-uo

c

.:. 'i . Ama.

Éu amo.

Tu anu*,

Elie ama.

Nós amamos.

Vós amais.

EUes amâo (i).

- \\\ i - >,l .

-t;u:, oh l()n

Eu amara.

Tu aniafaj.

Elie ama^a.

Nós amaramos.

Vós amáveis.

EUes i

Eu amei.

Tu amaste. : -

Elie amou.

Nós amámos.

Vós am'/£2ej.

Elles amarão (3).

PRESENTE.

COMEU.

Como.

Come.

Comento*.

Comeis. , .

Come/».

lXriKFEITO.
>• níi ■ i•''..>

Comia.

Comias.

Comia.

Comíamos.

Comíeis.

Comino.

PRETERITO PERFEITO.

APPLÁIIDIE.

Applaudo.

Applaudes.

Applaudo.

ApplaudiV/ioj.

Applaudú.

Applaudent.

Applaudm.

Applaud/as.

Applaud/o.

ApplaudiVimoj.

Applaud/e/5.

Applaudião.

Comi.

Comeste*

Comeo.

Comemos.

Comestes.

ComeVõo (a).

Applaudi.

Applaudute.

Applaudto.

Applaudiwos.

Applaiidtsles.

Applaudínío (a).

(1) Os antigos escreverão o ão breve por om , am, ão indistinct»-

mente , v. g.( som, sam, são, amam, amão, e outro tanto no sub-

junctivo hajom, hajam, hajão, tenhom, tenham, tenhão,fa-

çom , facam , facão.

4^x) Os antigos disserão amaram ,ficarum , etc, á imitação dos

preteritos latinos em uni, v. g. amaverunt, etc. Depois afrancezàrão

as terminações em om, dizendo amarom, e tambem amaram,

amarão, e usarão das mesmas desinencias para o futuro , que es

creverão por om, am, ão.
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Eu amara.

Tu anuíra*.

Elie amríja.

Nós amáramos.

Vós amáreis.

Elles amarão.

Eu amarei.

Tu amarás.

Elie amara.

Nós amareoipí.

Vós amare/.?.

Elles amariío.

Eu amarra.

Tu amaria*.

Elie amarra.

Nós amarúimo*.

Vós amaríeis.

Elles amanão.

Ama tu, .

Amai vós (i).

Eu ame.

Tu ame*.

Elie ame.

MAIS Q.IE fÉnrEITO.

ComeVa.

Coméras.

ComíV/i.

Comêramos.

Comereis.

Comerão.

FOItJIlO ABSOLUTO.

Comerei.

Comeriií.

Comerá.

Comeremos.

Comereis.

Comerão.

CONDICIONAL.

Comer/a.

Comeria*.

Comeria.

Coineriamoí.

Cometíeis.

Comerião.

IXrlAATlTO.

Come tu.

Comei \ós (i).

SUBJUNCTIVO (»).

Nitsin.

Applaud/ra.

Applaudíra*.

Applaud/ra.

ApplaudtVa/no*.

Applaudíreú.

ApplaudiVõo.

Applaudirei.

Applaudirás.

Applaudirei.

Applaudiremo*.

Applaudireú.

Applaudir/ío.

Applaudiria.

Applaudirta*.

Applaudina.

Applaudirtamo*.

Applaudirtei*.

Applaudirtão.

Applaude tu.

Applaudi TÓt (1).

Coma.

Coma*.

Coma.

Applauda.

Applauda*.

Applauda.

(t) Os antigos dizião amacie, comede, defenâeâe , applau-

rlide, conforme á etimologia latina conservada pelos Castelhanos.

Depois supprimírão o d radical, e ficou amae , dejendee , ap-

plaudie, (juc se mudou por enphonia em ai, ei, i.

(2) A terminação do presente do subjunctivo he formada de

haja, hajas, haja, hajamos, hajais, hajão, contrahido. A do

imperfeito, de houvesse , es, e, emos, e:s,essem, conltahido.
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Nós amemos.

Vós Ameis.

EUes ;

Eu amas*e.

Tu amasses.

Elie amasse.

Nós amassemos.

Vós amasseis.

EUes amassem.

Eu amar.

Tu amares.

Elie amar.

Nós amarmos.

Vós amardes.

Elles amarem.

Cornámos.

Comais.

Comão (i). . . . . ,'

IMPERFEITO.

Comesse;'

Comesses.

Comesse.

Comessemos.

Comesseis.

Comessem. . r .

FUTURO.

Comer.

Comeres.

Comer.

Comermos.

Comerdes.

Comerem.

Applaudiímoj.

Applaudais.

Applaudíío (i).

Àpplaudisse.

Applaudisses.

Àpplaudisse.

Applaudisse/nos.

Applaudisseis.

Applaudissem.

Applaudir.

Applaudir.es.

Applaudir.

Applaudirmos.

Applaudii des.

Applaudirem.

Amar.

Amar eu (2).

Amares tu.

Amar elle.

Amarmos nós.

Amardes vós.

Amarem elles.

INFINITIVO.

IMPESSOAL.

Comer.

PESSOAL.

Comer eu (2).

Comeres tu.

Comer elle.

Comermos nos.

Comerdes vós.

Comerem elles.

Applaudir.

Applaudir eu (a).

Applaudire* ■tu.i ,

Applaudir elle.

Applaudirmos nós.

Applaudiráes vós.

Applaudirem elles.

AmatZo (3).

supinos e participios do passado.

Comiáo(3). . r. ■^ ApplaudiíZo (3).

(1) Os antigos escreverão comam, applaudam , applau4°^)

(2) A terminação do infinitivo pessoal e do futuro, do s,uhjunctivo

forma-se do pessoal haver contrabido , e como na Ia e na 3a pessoa

do singular se confunde com a terminação do infinitivo impessoal ,

este não muda. \ . i / • .]

(3) A terminação do supino c partícipio passado he contracção

it havido QM lido. : ... .:'.',■. ' ••, .
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Ammdo (i). Comendo (i). Applaudi/irfo (i).

Já disse que os tempos compostos se formão

com os dos verbos haver ou ter, e o participio

passado.

Exemplos.

Hei ou tenho amado, comido, applaudido, etc.

Havia ou tinha, etc. \

Houve ou tive , etc.

Houvera ou tivera , etc.

Haverei ou terei , etc.

amado , comido , applaudido.
Haveria ou teria, etc.

Haja ou tenha , etc.

Houvesse ou tivesse, etc.

Houver ou (iVer, etc.

Haver ou te?-, etc.

Havendo ou tendo , etc. /

Haver ou ter de amar, comer, applaudir.

A voz passiva forma-se com íer : v. g. 6oíí ama

do, applaudido. Estar, com os supinos e partici-

pios, indica situação ou estado : v. g. estou sentado,

deitado , etc.

Já disse que os verbos conjugados com os pro

nomes me, te, se, nos, vos, se, ou sejão reflexivos

ou reciprocos , admittem o pronome antes ou de

pois : v. g. amo-nie ou eu me amo, queixo-me

OU eu me queixo.

(i) A terminação do gerúndio Tem de eundo , indo , ou de ga

mão, lat.
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No futuro do indicativo e no condicional , quando

se pospõe o pronome, transpõe se a terminação : v.g.

amar-te-Zic/, amar-vos-/i/a , e toma então o h do seu

radical, hei, havia.

Conjugarão do verbo PÔR.

iriFJRITIYO IBirESSOAL.

Pôr (antigamente puer contrabiJo de ponere latino).

PESSOAL.

Pôr eu.

Pores tu.

Pôr elle.

Pormos nós.

Yòrdes vós.

Pòre;K elles.

striNO e rARTicirio fassido.

Posto.

GEIIUKD10.

Pondo.

INDICATIVO.

rlESZHTI.

Eu ponho.

Tu pões.

Elle põe.

Nós pomos.

Vós pondes.

Elles põem.

IMPERFEItO.

Eu punha.

Tu punhas.

Klle punhu.

Nós púnhamos.

Vós púnheis.

Elles punhão.
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PRETERITO PERFEITO.

Eu puz.

Tu pozeste , ou puseste.

Elie jwz.

Nos posemos, ou puzemos.

Vós pozestes , ou pitzestes.

EUcs pozerão, ou puzcrão.

Outros escrevem com * , e põem íí em vez de

o em todas as pessoas , excepto na terceira do singu

lar poz.

■US QCE PERFEITO.

Eu pozera , ou puzera , ctc.

Tu pozeras.

Elie pozera.

Nós pozcrtintos.

Vós pozereis.

Ellcs pozerão.

Ou com u e s : pusera, etc.

FUTURO AUSCULTO.

Eu pore/.

Tu patds.

Elie por<f.

Nós poremoj.

Vós pore'*.

Elles poríio.

COKOICIOKAI..

Eu poria.

Tu porias,

Elie poria.

Nós poviamos.

Vós poríeis,

Elles pormo.

Estes dois tempos seguem a regra geral, e são

regulares.
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IMPERATIVO.

Põe tu.

Ponde tos.

SUBJUNCTIVO.

PRESENTE.

Eu ponha.

Tu ponhas.

Elie ponha.

Nós ponhamos.

Vós ponhais.

Elles ponhão.

IMPERFEITO.

Eu pozesse , ou puzesse , etc.

Tu pozesses.

Elie pozesse.

Nós pozessemos.

Vós pozesseis.

Elles pozessem.

Ou com w e í : pusesse.

FUTURO.

Eu puzer.

Tu puzeres.

Elie puzer.

Nós puzermos.

Vós puzerdes.

Elles puzerem.

Da mesma forma se conjugão os compostos de

Por .• compor, repor, propor, interpor, descom

por, etc.
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i - ' •

Dos verbos irregulares que tem o

'' \ infinitivo em ar,

Estar, já vai conjugado entre os auxiliares. Por

elle se conjuga sobreestar.

DkTí, faz dou, dás, dá , damos, dais, dão, no

presente do indicativo , e dava, davas, dava, dá

vamos , dáveis , davão , no imperfeito. Preterito

perfeito : dei, déste , deo, dêmos, destes , derão.

Mais que perfeito : dera, deras, dera', déramos , dé-

reis, derão. Futuro : darei, etc. Condicional : da

ria , etc. Imperativo : dá tu , dai vós. Subjunctivo

presente : dê, dês, dê, dêmos, deis, dêm ou dêem.

Imperfeito : desse, desses, desse, dessemos, des

seis , dessem. Futuro : der, deres, der, dermos^

derdes, derem. Infinitivo pessoal , supino , partici-

pio passado e gerundio, regulares.

Os verbos em car mudão o c em qu antes de e,

T. g. buscar, tocar, busquei, busquemos , toquei,

toquemos .-.os verbos em gar tomão u depois do

g antes de e : v. g. folgar, afagar, folgue, afa

gue. Estas irregularidades apparentes procedem uni

camente dos dois sons que damos ao c e ao g , antes

de a, o, u, e antes de e e í.
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F,..

Eufaço.
Tuf,.s.

Eli.f.s.

Dosv.,bosi.,egssla,esq,'emoinfini'ivoemi,. V..Qu.se..Sab...T.as..Val..Pod..Dis..

INDICATIVO.
1T.ESEME.

V.soo.
Vis.

Vt.

Qu.o.
Qu.sss.

Qu..

Se.

Sab.s.

S.b..

Tisgo.
Ts,z.s.

Tiss.

V.lho.Posso. V.l.s.Pod.s.

Val.ouVal.Pod..

Oplu,al,,gula,em'odos,h..m,emos,.is,em(i).

IHTER.EITORECULAH.

Euf.zi..

Via.

Qu..i..S.bi..Ts,zi..

V.li..

Podi..

PRETÉRITOPERFEITO.

Digo.
Diz.s.

Dis.

L..

L.io. Lês.
Lê.

Cser. Cseio.
C.ês,

C.ê.

Dizia,Li..

C.i.
ouCsst..

Vi.Quis.Soub.ousub..T.oux.out,ux..V.li.,ud..

Vist..Quiz.st..Soub.st..T.oux.st..V.l.st.Vun.st.oupon.st.

Eufis.

Tufiz.st.

Elief.z.VioQuiz.Soub..

Nósfiz.mos.Vimos.Quis.nios.Soub.mos. Vósfiz.st.s.Vist.s.Quis.sl.s.Soub.st.s. Ell.sfis.ão.Vi.ão.Quiz•.ão.Soub.ão.

Diss..Li.C.i.

Diss.st..L.st..Csest..
T.oux..V.l.o.Poud..Diss..L.o.Cseo.

T.oux.mos.V.l.mosPud.mosokpod.mos.Diss.mosL.mos.Csenios. T.oux.st.s.Val.st.s.Pon.st.s.Diss.st.s.L.st.s.Oest.s. T.oux..ão.V.l.ão.Pon.,ãooupud..ão.Diss.ão.L.ão.C.ê.ão. (i)Muitos.s•sere.avg.rn,W•m,c.ê.m,s.gundos.p.onun•i.,.•onfo.m.áconts,•çãonol.tinorid.nt,lssunt,

•sedunl.
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H11SQsEPERFEITO.

Eufis...Vi,..Quis..jaSoub.s,.T.oux...V.l.s,.Pod.áo»pun...Diss.s,.L...C..a.

Asmafp'soas,sla,mem.f,m,as'p,im.i.a,,t,ãamos,.is,,.

Ofu'.oabsolu'o.o•ondi•ionaltdo,.gula,s,ssO.p'oque.m-enze,,',,ze,e.izer oeeji,se•omtique.mrvirrvdi--i.ndono-',oi.,eãa,aãas,ãa,,ã

,.i,.'•.;.i,tii,.'•.

IMPERATIVO.

F.z.tu.Vt.Qn...Si...Tisz..Val..Pod..Diz..ss.C.ê.a F,.ikós.Vv..Qu.ti.S.be.Ts,sr.V.le.Pone.Dise.Lv..C,n..*z a

N.B.Que,e,,p,op,iam.m.fallando,ndo'.mimp'a'i,-,q,,e.qss.,eisdo.quis,a

l.m.sa,sefq,q,ivs,queq,iv..,.,ndo'.mimp'a'-o.-a..,po,z•,,s-zj

pond.ma/«~e,jenz.ip,po.e,.São,alm.m.,v'dosubjun•'-o.>

SUBJUNCTIVO.

PRESENTE.

Eufaça.V.so..Que...Saib.(i).Tisg..V.lh..Poss..Diga.Le..Cseia.

(l)R.qu.se,tom.,comoqu..,,oinosm.smost.mpos.p.sso.srcab.igu.lm.nt.tomaoi•omosab..
P.or.•omov.rpror-r.-rnosubvnja.o.jajass-.se-.--oo-.mj,i.t.sneatzg.sera,—

ilerf.J,.iioj,o,j,.-.-.Antig..nt.diss.ão-uv,jouraapo.j,,j,.a,.-.£J



Asmaisp'soatsdo,gula,memefo,ma'semas,a,amos,ais,tio.

IMPERFEITO.

Eufis.sse.Viss..Quis.ss..Soub.ss..T.oux.ss..V.l.ss..Pud.ss.oupod.ss..Diss.ss..L.ss..Csess..
Asmaisp.ssoassdo,gula,m.m.f,ma'te.s..m,sss,,sse,ssenze,sseis,ssem.

N.B.Algunt.s•,v.m.i•e,.ic.esse,e'c.,.osamigos.s•,vidoep,onun•iavdo.ixe,

.ixesse,•onfo,meaola'im.ixi,.ixissem.Hoj..s•,s,.-s•g'alm.n'e•omss.«

>.
seTsuO.ij

Eufis..Quis..Soub..T.sux..V...Pud..Diss..L..C...H n

aimaisp.ssoassdo,sla,m.m.f,ma,se''a,.me,a,e,,e,mos,ezees,er.m.*~

Ve,favvivvi,es,vivvi,mos,vi,.es,vi,.m.Oinfinjis,opessoalcomo.s'efu',o.

Osg'jndiossdo,gula,sseener.-faz,o,vener,i.,,ener,o,nner,',,zener,

.iz.ner,lener,.'•.

Ossupinosepa.ii•ipiosdopassadosdoemi.o,menososi,,.gula.'queadiam.vão

apomados.

Pe,..,fazp.•omp,im.i,ap.tsoadop,s.m.doindica'ivo;perca,.'c,notubjun•'ivop,

teme.



POBTUGUEZA.

Dos Verbos irregulares , que tem os infinitivos

em ir.

Ir. Vir. Pedip. Servir.

INDICATIVO.

PRESENTE.

Subir. Sahir.

Eu vou.
Tu Tais.
£l!e vai.
Pios vamos ou imos.
Vós ides (is anlig. )

£lles vão.

Venho. Peço. Sirvo. Subo. Saio.
Veus. Pedes. Serves (sirves ant.). Sobes. Sab.es-
Vem. Pede. Serve (fírfe ant. ). Sobe. Salie.

Vimos. Pedimos. Servimos. Subimos. Sabimos.
Vindes. Pedis. Servis. Subis. Sabis.
Vem, Pedem. Servem. Sobem. Sanem.

Eu ia. Vinha.

IMPERFEITO.

Pedia. Servia. Subia. Sahia.

As mais pessoas regularmente formadas em a?, a,

amos, eis, ão.

PRETERITO PERFEITO^

Eu fui. Vim.

Tu foste? Vieste.

Elie foi. Veio.

Nós fomos. Viemos.

Vós fostes. Viestes.

Ellesfôrão. Vierão.

Pedi.

Pediste.

Pedio.

Pedimos.

Pedistes.

Pedirão.

Servi.

Serviste.

Servio.

Servimos-.

Servistes.

Servirão.

Subi.

Subiste.

Subio.

Subimos.

Subistes.

Subirão.

Sabi.

Sahiste.

Sabio.

Sahimos.

Sahistes.

Sabirão.

N. B. Bem se vê que lie regular em pedir, servir,

subir, sahir.

■AIS QUE PERFEITO.

Eu fora. Viera. Pedira. Servira. Subira. Sahira.

As mais pessoas regulares em as, a, amos,

eis, ao.

O futuro e condicional regulares.
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IMPERATIVO.

Vai ta. Vem. Pede. Serve. Sobe. Sahe.

Ide vós. Vinde. Pedi. Servi. Sobi. Sahi.

SUBJUNCTIVO.

PRESENTE.

Eu vá. Venha. Peça. Sirva. Suba. Saia.

Tu vas.

Elie vá.

Nós vamos.

Vós vades.

Elles vão.

As mais pessoas (Teste tempo são regularmente

formadas em vir, pedir, servir, subir, sahir. Em ir,

só vades he irregular.

IMPERFEITO.

Eu fosse. Viesse. Pedisse. Servisse. Subisse. Sahisse.

As mais pessoas são regularmente formadas em es-,

e, emos, esseis, essem.

O futuro do subjunctivo e o infinitivo pessoal de

pedir, servir, subir, sahir, são regulares.

Ir faz no futurofvr,fores,for,formos, fordes ,

forem , e no infinitivo pessoal he regular : ir, ires ,

ir, etc.

Vir faz no futuro vier , vieres , vier , vier

mos, vierdes, vierem, e tem o infinitivo pessoal

regular.

Todos tem os gerundios regulares.
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' SttMSOS K PARTICIPIOS DO FÀSSADO.

Ido. Vindo. Fedido. Servido. Sabido. Sahido.

Avir, convir, desconvir, e outros compostos de

vir se conjugão por elle.

Induzir, produzir, reduzir, reluzir, são regula

res , mas os modernos supprimem o e na terceira

pessoa do presente do indicativo, dizendo : induz,

produz, reduz, reluz, que os antigos escrevião in-

duze, produze, etc.

A grande irregularidade apparente do verbo Ir

provêm de ser a sua conjugação formada dos ver

bos latinos vadeie , ire e fuo. Do primeiro de-

rivão os tempos e pessoas que principião por v ;

do segundo os que começão por i, e do terceiro os

que principião porf. D este terceiro radical lhe vem

a identidade de dois tempos do verbo ser, o mais

que perfeito , e o futuro do subjunctivo.

Muitos verbos antigamente regulares tem por uso e

euphonia experimentado algumas mudanças de letra.

Os verbos cujo infinitivo termina em ir, e que tem

e antes das consoantes radicaesd, g, p, r, t, v, x, mu>

dão o e em i nos mesmos tempos e pessoas que servir.

Taes são : advertir, assentir, competir, conferir,

conseguir, consentir, deferir, descousentir, despir,

dissentir, enrerir,ferir,fregir, mentir, desmentir,

presentir, proseguir, referir, repetir, sentir, resen-

tir, seguir, vestir, impedir, despedir. Estes dois

ultimos fazião antigamente impido , impida , despi

do, despida. Hoje por uso vicioso dizemos impeço,

despeço, ' . i
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Impeço por impido , he corrupção de Empecer?

Os antigosdisserão advirte, compite, consinte, men

to', minte, persigne, sigue, e nos compostos, sen

to, sinte, senta, sentas, sirve , etc. Medir faz meço

no ind. pres. , meça no subj. pres. . ,> v. ;

Os que tem o antes das radicaes do infinitivo br

e rm , mudão o o em u , nos mesmos tempos e pes

soas que subir; taes são cobrir ou cubrir e compos

tos, dormir ou durmir. Os antigos dizião cubre, en-

cubre (tu, elle).

Os que tem « antes das radicaes do infinitivo b,

d, g, l, m, p, s, e ss, mudão o u em o nas ter

ceiras pessoas do singular e do plural do presente

indicativo , e por consequencia na segunda do singu

lar do imperativo. Taes são : acudir, bulir, cuspir,

construir, consumir, destruir, engulir , fugir , sa

cudir, subir, sumir, tussir ou tossir. Os antigos

disserão acude,fuge , sube, sacude, destrue (elle, tu).

Dos supinos e participios do passado.

Em portuguez. não existe, como em latim, desi

nência que indique nas formas participiaes do infi*

nitivo , quaes são as activas neutras e invariaveis, C

quaes as adjectivadas. A mesma palavra pode servir

de supino e de pariicipio passivo , conforme os ver

bos que se Ihè ajtmtãõ, v. g. amado , ferido com

ser , estar, ou ebm ter ou haver. Sou amado, es

tou ferido. Tenho amado a Julia. Tenhoferido o

meu adversario. Antigamente em ambos os sentidos

erão declinaveis e dizi&-se : Os riiares que temos na

vegados ; as victorias que haviamos alcançadas.
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Assim o fazem ainda hoje os Francezes ; mas nós ,

cingindo-nos ao latim , temos adoptado o uso cons

tante de conservar inalteravel o participio-supino, fa

zendo só concordar como adjectivo o participio pas

sivo , ou o participio adjectivado e attributivo ; v. g.

Sou avisado, somos avisados; estás convencida ,

estamos convencidos.

No latim a terminação em um denota o supino,

edellehequederivão os nossos participios do passado,

activos, passivos ou neutros ; mas como as termina

ções são em geral as mesmas, ou contracções dellas,

em cada classe de verbos , não he facil determinar o

verdadeiro sentido em que na oração he tomado O

participio , e não poucas vezes existe duvida sobre

o emprego d elle em hum sentido determinado. Ora,

para guiar o leitor neste importante ponto, darei al

gumas explicações acerca da verdadeira natureza

d'esta inflexão do verbo , que bastarão para elucidar

a materia. '. .- -: -i . ..•-, • •1 yi

Os participios em ado dos verbos em ar; em ido

dos em er e ir; cm os!o de por e seus compostos, e

os irregulares , ou sejão meramente contrabidos ou

alterados , tem todos a mesma significação, e por con

seguinte esta não varia pela addição de verbo, qual

quer que elle seja. Alguns exemplos porão esta ver

dade fóra de duvida. ■ .,. .■..

jimado , ferido , morto, affligido , aliwidat

chamado , posto , são todos formados do infinitivo

do verbo , substituindo á terminação ar, er, ir ou

or que indica acção nos verbos activos , estado actual

ou situação de pessoa ou cousa nos neutros , outra
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desinencia , que denota acção completa , acto ou es

tado terminado por pessoa ou cousa. Por conseguinte

a addição de hum verbo qualquer não muda o sen

tido do participio, e só o modifica determinando

as suas relações. Sou amado significa eu sou o ob

jecto do amor de outrem. Tenho amado significa

tenho experimentado amor por alguém, jimado

significa nos dois casos que possue amor ; o verbo

ser formando a voz passiva torna o participio passivo,

e indica que o sujeito do verbo he o objecto do

amor. Pelo contrario o verbo ler denota que o su

jeito que possue o amor o emprega em outrem. O

mesmo a respeito deferido : Esiou ferido ; e tenho

ferido. Nos verbos neutros , v. g. emconvr, gritar,

os participios corrido, gritado não se podem con

jugar com ser ou estar; com ter, haver exprimem a

acçãofeita de correr, gritar : Tenho gritado, ou

corrido, equivale a : tenho feito a accão ou o acto

de correr , de gritar. Tu es atrevido significa : ta

possues atrevimento. Tens-te atrevido a insultar os

desgraçados, significa : tens em ti possuido atrevi

mento para insultar, etc.

Toda a duvida pois sobre os participios do pas

sado que são supinos , ou passivos e adjectivos , se

resolve facilmente. São supinos aquelles que expri

mem acção cujo objecto não he o agente' ou nomi

nativo, v. g. Tenho ferido—alguem, e até a mim

mesmo, porque neste caso o proprio individuo he

considerado como duplo, isto he , como agente e

paciente. São passivos todos os que podem ser activos

conjugados com ter ou haver, v. g. Souferido , a,
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os, as, e estes são adjectivados e se lornao adjec

tivos puros quando são ligados a substantivos , V. g.

Hum homem ferido; homens feridos; huma mu

lherferida; mulheresferidas. Todos elles , supinos

ou participios, denotão o passado, isto he acção feita,

acto feito, terminado. E quando são usados com ver

bo no futuro, ou no condicional, denotão acção ou acto

considerado em epocha futura como passado relativa

mente a essa epocha , v. g. Se tuferesferido , avisa-

me. Serás chamado. Terão chamado. Seriâo cha

mados. Terião chamado. 'Terão sido chama

dos , etc.

O uso dos nossos antigos , que declinavão os su

pinos , era vicioso , não só por desnecessario , mas

por causar ambiguidade no sentido , em razão das

duas accepções dos verbos tere haver. Com effeito

elles nem sempre são auxiliares , e no sentido directo

e primitivo dos seus radicaes lencre e hahere, de

notão posse, e só nas linguas derivadas da latina

he que se lbes tem dado outro valor, que equivale

a—huma acção ou acto feito em tempo anterior ao

presente. Dizendo hum official : os soldados que

tenhoferidos , entende serem aquelles do seu corpo

que estão feridos; e pondoyè/vV/o , eu tende-se se

rem os soldados que elleferio. Ter e haver, auxi

liares , incluem a ideia de acção feita , como se

disséramos , em vez de tenho ferido, tenho feito

o acto de ferir. Eu havia acabado esta gram-

matica, equivale a eu havia levado a acabamen

to, etc. Quando usamos de ter e haver como verbos

activos , não precisão de ideia accessoria ; e quando
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são usados impessoalmente , tem a natureza dos ver>

bos impessoaes , v. g. Tem cahido muita chuva.

Tem havido muitos naufragios. Houve muita

fructa este aimo. Nestes exemplos , ter e haver refe-

rem-se a hum facto que existio em tempo indeter

minado, mas passado. Ha gente ; ha nações , etc,

indica a existencia actual , e neste caso haver he

quasi synonymo de existir, porque se lhe suben

tende existeucia , vida; e nas phrases ha tempo ,

ha seis dias, ha dez annos , se subentende pas

sado, decorrido o tempo de-—. D'esta maneira he

que dois verbos latinos puramente activos se torna

rão auxiliares em portuguez. Ter e haver, no pre

terito definito , nunca são auxiliares , porque não

admittem a ideia adjuncta e subentendida de acto

feito, poisque tive, houve, referem-se a acção feita ou

cousa possuida em tempo definito passado relativa

mente ao presente. Pelo contrario , quando dizemos

tenho, tinha, hei, havia, terei, teria, haverei,

haveria, haja, tenha, howessc, tivesse , houvera,

tivera, houver, tiver, comido, dormido, feito, etc,

não se trata de acção completamente executada em

tempo definito. Por isso não podemos dizer eu tive

feitq , acabado , comido , porque os supinos ou

participios preteritos activos são incompativeis com o

preterito definito ; porquanto exprimindo hum acto,

hum estado inteiramente passado, não pode com-

binar-se com o tempo do verbo que exprime a

mesma ideia de tempo inteiramente decorrido. Em

vez de tive feito, acabado, etc, dizemos fiz,

acabei, etc A expressão tive concluido o nego-
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cio , etc. , não significa conclui , mas sim tive o ne

gocio em termos ou a ponto de ser concluido■

Todas as vezes que o participio he adjectivado, des-

taca-se do verbo e liga-se ao substantivo , v. g. te

nho escripto huma carta ; e tenho huma carta es-

cripta. Ter, no segundo exemplo, significa unica

mente possuir, ter em meu poder. No preterito

absoluto tive, subentende - se , em meu poder, e

por isso he impossivel ajuntar-lhe, v. g. jeito, es

cripto, comido, etc.

Usa-se porem de tive e houve com os infinitivos,

precedidos da preposição de, v. g. Tenho de ser,

defazer; hei de ser, de Jazer, para denotar es

tado ou acção futura em tempo indeterminado.

Ha muitos participios que são passivos e adjecti

vos puros applicados a cousas , e qualificativos ap-

plicados a pessoas.

Acreditado , a , os , as ; que mereceo credito ; que

tem credito.

Agradecido , a , os , as ; a quem se agradeceo ;

grato, que agradeceo.

Cansado , etc. , que soffre fadiga ; que cansa os

outros.

Confiado, etc, a que se confiou, que confia

úe si.

Determinado , etc. , que se determinou ; que tem

determinação.

Dissimulado , etc. , que se dissimulou ; que dis

simula.

Lido, etc. , que se leo; que lê.

Moderado , etc. , que se moderou ; que tem mo
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deração ; e muitos outros que tirão esta dobrada

significação da dupla natureza dos verbos a que

pertencem , que são todos activos , e que podem

conjugar-se com os pronomes me, te, se, nos, vos, se.

Da natureza activa lhes vem a significação passiva ,

e da pronominal a activa. Por isso os neutros não

são susceptiveis das duas accepções, excepto alguns

que são usados activamente. O Sn' J. S. Barboza

na sua elaborada Grammatica notou o facto sem o

explicar , e erradamente incluio no numero dos pav-

ticipios de duplicada acccpcão . passiva e activa , os

seguintes que della carecem :

Crescido significa unicamente que cresceo , isto

he que augnientou em exten tão.

Desconfiado, significa, no sentido passivo do ver

bo activo, que d.ixou de ser confiado ; e no sentido

activo do verbo neutro , que desconfia.

Parecido , significa que tem parecença ou seme

lhança com outra causa ou pessoa , e não admitte

outro sentido.

Quando digo : lem-me parecido util estudar

a fundo as etjmolo^ias , o participio exprime a

comparação do estudo com o fructo d'elle ; ou neste

caso parecido he contracção de apparecido.

Pausado tem huma só significação que he—feito

com pausa , e só por ampliação se applica ao homem

que tudo faz com pausa.

Aos paiticipios passivos dos verbos chamados

neutros se adapta em geral melhor o verbo auxi

liar estar que ser, o qual convem muito mais

aos participios dos verbos activos. Já dei a razão
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disso, e agora a elucidarei por alguns exemplos.

Ser amado ; sou, es , he , etc. , amado, indica

simplesmente que alguem he objecto do amor de

outrem. Estar socegado , denota o estado actual de

socego experimentado por alguem. Foi morto (por

matado) significa que o sujeito da oração recebeo a

morte. Está morto, significa que o corpo do indivi

duo existe privado de vida. Não dizemos estile, esteve

morto, etc. , por morri, morreo , porque estar no pre

terito perfeito indica situação em tempo passado defi

nito de pessoa ou cousa que ainda existe ou pode existir

no tempo presente. Por isso tambem se não pode

dizer estive ou eu estafa vivo , porque esta ex

pressão indicaria que eu não estou vivo agora.

Ha muitos verbos que tem dois participios pas

sivos , hum regularmente formado , e outro irregu

lar, que de ordinario, ou he contracção do primeiro

ou tirado do verbo radical latino. Os segundos são

tambem adjectivos e muitas vezes se substantivão.

Conjugação em ar»

lEREOl. FABI. HEOUllIt. PikRT. imiegl-lírsí.

Aceitar. Aceitado. Aceito,

Afeiçoar. Affeiçoado. Affecto.

Annexar. Annexado. Annexo, adj. e s.

Captivar. Captivado. Caplivo, adj. e ■•

Cegar. Cegado. Cego, adj. e s.

Descalçar. Descalçado. Descalço , adj.

Entregar, Entregado. Entregue e entregado, adj.

Enxugar. Enxugado. Enxuto, adj.

Escusar. Escusado. Escuso ou escusado , adj.

Exceptuar, Exceptuado. Excepto, adj. pouco usado. Ex

ceptuado usa-se como adj.
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PART. KEGVLin. »A«T. ItlKKGLLAKES.

Expressar.

Expulsar.

Fartar.

Gastar.

Ignorar.

Infestar.

Inquietar.

Isentar.

Juntar,

limpar.

Manifestar.

Matar.

Misturar.

Molestar.

Murchar.

Occultar.

Pagar.

Quietar e

Aquietar.

Salyar.

Seccar.

Segurar.

Sepultar,

Expressado. Expresso , adj.

Expulsado. Expulso, adj.

Fartado. Farto, adj.

Gastado. Gasto, adj.

Ignorado. Ignoto , adj. latino.

Infestado. Infesto, he adjectivo puro.

Inquietado. Inquieto , adj.

Isentado. Isento , adj. e tambem usado por

isentado.

Juntado. Junto, adj.

Limpado. Limpo , usado como supino e como

adj.

Manifestado. Manifesto , adj.

Matado.

Misturado.

Molestado.

Murchado.

Occultado,

Pagado.

Professar. Professado.

Quietado ,

Aquietado

Salvado.

Seccado. '

Segurado.

Sepultado.

Morto , usado como supino e co

mo part. passivo adj. e s.

Misto ou mixto , adj.

I Molestado , adj . e tambem usada

como supino.

Molesto , tem accepção diflerente

e significa incommodo.

Murcho, adj.

Occulto, adj.

Pago. Tanto bum como o outro

tem a accepção de satisfeito ,

contente, e de remunerado.

Professo, adj. O primeiro signi

fica que faz profissão ; o segundo,

que professa. Cavalleiro ,frade

professo.

I Quieto , adj .

Quédo hc de quedar antigo.

Salvo, adj.

Secco, adj. e s.

Seguro, adj. Segurado em estylo

mercantil be adj. e s., e signifi

ca que fez segurar o navio ou

carga.

Sepulto não hc usado , mas inse

pulto o he.
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VEKBOS. PART.REQUHH. HIIT. IRREGUHRBS.

Soltar. Soltado. Solto , adj. e supino.

Sujeitar. Sujeitado. Sujeito, adj. e s.

Suspeitar. Suspeitado. Suspeito, adj .es. significa de que,

ou de quem se tem suspeita ,

desconfiança, receio.

Vagar. Vagado. Vago , adj.

jéffecto, grato, prompto, rapto, não se derivao

de verbos porttiguezes , e assim ignoto e mixto :

são propriamente adjectivos derivados do latim.

Conjugação em er.

Absolver.

I .' . I i i

Absorver.

Acender.

Agradecer.

Attender.

Convencer.

Converter.

Corromper.

Defender.

Eleger.

Encher.

Envolver.

Involver.

Conter.

Escrever.

Estender.

Extender.

Incorrer.

Absolvido.

Absorvido.

Acendido.

Agradecido.

Altendido.

Convencido.

Convertido,

' r. ' ^

Corrompido.

.Defendido.

Elegido.

Enchido.

Envolvido.

Involvido.

Contido.

Escrevido.

Estendido.

Exlendido.

Incorrido.

Absolto, absoluto, adj. Absoluto

tambem significa que não obede

ce senão d propria vontade.

Absorto, adj.

Aceso, adj.

Grato por agradecido, no senti

do activo , e adj.

Attento, adj.

Convicto, pouco usado.

Converso , adj, v. g. Irmão con

verso. .

Corrupto , adj. .■■•.•.••"

Defeso, prohido, adj.

Eleito. Os antigos dizião eleito do

parlicipio.

Cheio não deriva de encher, lit

adjectivo puro,

JfcrtfoZío, involuto.

Conteúdo (no sentido de encerrar).

Escripto. Escrevido be antigo, i

I

Extenso, adj. .

Incurso , adj.
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VEUEOS. r-ATlT. REGUL. rART. IRREGtHRES.

Interromper. Interrompido. Interrupto, pouco usado.

Manter. Mantido. Manteúdo , adj.

Morrer. Morrido. Morto, he tambem supino. Não

dizemos sou ou estou morrido ,

mas sim tem morrido , v. g.

muita gente.

Nascer. Nascido. Nado , latino adj. Ainda boje di

zemos sol nado.

Perverter. Pervertido. Perverso , adj,

Preuder. Prendido. Preso, adj. e s.

Querer. Querido. Quisto. Bem ou mal quisto.

Querido significa tambem ama

do.

Resolver. Resolvido. Resoluto, adj. Que tem ou tomou

resolução.

Reter. Retido. Releúdo, adj.

Romper. Rompido. Roto, adj. Tambem se tomava an

tigamente por derrotado.

Suspender. Suspendido. Suspenso , adj .

Ter. Tido. Teúdoí

Torcer. Torcido. Torto, adj.

Conjugação em ii\ "

Abrir. Abrido. Aberto, adj.

Abstrahir. Abstrahido. Abstracto, adj.

Affligir. Affligido. Afflicto, adj. e s.

Cobrir. Cobrido. Coberto, adj.

Concluir. Concluído. Concluso , adj.

Confundir. Confundido. Confuso, adj.

Contraliir. Conlrahido. Contracto, adj.

DiíTundir. Diffundido. Diffuso , adj.

Dirigir. Dirigido. Directo, adj. geralmente significa

direito , em direcção recta.

Distinguir. Distinguido. Distincto , adj.

Dividir. Dividido. Diviso, adj. pouco usado.

Erigir. Erigido. Erecto , adj.

Exhaurír. Exhaurido. Exhausto, adj.
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YESEOS. PAKT. RECCI. PAET, IREEGI L VEES.

Expcllir.

Exprimir.

Extinguir.

Extrahir.

Frigir ou Freg

Imprimir.

Incluir.

Infundir.

Inserir.

Instruir.

Opprimir.

Possuir.

Reprimir.

Submergir.

Supprimir.

Surgir.

Tingir.

Expellido,

Exprimido.

Extinguido.

Extrahido.

r. Frigido.

Imprimido.

Incluído.

Infundido.

Inserido.

Instruído.

Opprimido.

Possuído.

Reprimido.

Submergido.

Supprimido.

Surgido.

Tingido.

Expulso, adj.

Expresso , adj.

Exti/icto, adj.

Extracto , adj. e s.

Frito, adj.

Impresso , adj. c 3.

Incluso , adj.

Infuso , adj.

Inserto , adj.

Instructo, adj. pouco usado.

Oppresso , adj.

Possesso , adj. e s.

liepi esso, pouco usado.

Submerso , adj. (no figurado).

Suppresto , pouco usado.

Surto, adj.

Tinto, adj.

Dos T^erhos dcfccíivos.

Feder he defectivo em todas as suas variações

que requerem o ou a depois do d : v. g. não dize

mos :fedo, feda.

Brandir, compellir, demolir, discernir, expcl

lir, munir, submergir, só se conjugão nas inflexões

em que entra í. ^prazer, como impessoal , tem só

as terceiras pessoas : apraz, aprouve, aprouvera ,

aprouvesse , aprazer. Diz - se tambem aprouver

mos ; bons autores disserão : aprazes, aprazem,

e não ha razão para não dizer : aprazerei , apiazc-

rds , aprazeremos , etc., e apraza no subjunctivo.

Prouve, prouvera, prouvesse, são variações do

verbo prazer, de que temos praz- me , prazerá

8
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(do francez plaire) e praza a Deos! Os nossos

maiores dizião pras vos ? Prazeria , prazendo.

Da correlação dos modos e tempos dos verbos

entre si, na oração.

Pelo que já disse dos modos e tempos dos verbos,

facil he conhecer qual modo e tempo se deve usar

para exprimir a ideia de acção ou estado com rela

ção ao tempo e ao modo. Para saber que modo rege

o primeiro verbo, basta considerar se o segundo he

ou não subordinado, em quanto a tempo ou condição,

ao sentido do primeiro. Se o não he , e exprime a

acção principal , sem relação de tempo ou modo ,

deve estar no infinitivo impessoal : v. g. quero, que

rem matar, fazer, etc.

Se esta' subordinado , vai ao subjunctivo : v. g»

quero que mates. O tempo d este modo depende

do da acção : v. g. se se trata de hum desejo pre

sente, claro está que deve o segundo verbo pór-

se no presente do subjunctivo , porque exprime a

execução de desejo ou vontade presente : v. g. de

sejo , quero que vás , etc.

Pela mesma razão, se o primeiro verbo está no

preterito perfeito, imperfeito, mais que perfeito T

ou no Condicional, ou nos tempos compostos

analogos, requer o mesmo tempo do imperfeito do

Subjunctivo : v. g. desejei, desejava, desejara, de

sejaria; tenho , tinha , tivera , teria desejado que

fosses , fossem. Se o primeiro verbo exprime du

vida , incerteza ou condição , o segundo deve ir ao
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imperfeito do subjunctivo : v. g. eu te recompensa

ria se fizesses o que te peço. Se o primeiro he po

sitivo , e o segundo involve condição ou hypothese

subordinada , vai ao tempo do subjunctivo que cor

responde ao do primeiro verbo no indicativo : v. g.

eu irei se tu fores.

O primeiro verbo estando no subjunctivo , leva o

segundo ao indicativo : v. g. logo que venha a pri

mavera, irei para o campo. Sefizer bom tempo,

iremos viajar.

No modo indicativo o presente pode reger o futuro

absoluto , o presente , o preterito , o imperfeito , o

mais que perfeito e o condicional. Ex. Julgo que

terás a mauhan boas noticias. Penso que fazes,

que fizeste , que fazias , que fizeras , que farias

bem.

Os preteritos regem o condicional , os preteri

tos compostos , o mais que perfeito o o imperfeito.

Ex. julguei, julgava, julgara, que estavas , que

estiveras , que tinhas estado , que estarias , etc.

O futuro só rege o subjunctivo e os infinitivos.

Ex■ Mandarei fazer, mandarei que ella faça,

venha, etc. ... .

Muitos escriptores , e até grammaticos confundem

o imperativo com o presente do subjunctivo. O

primeiro tem só a segunda pessoa do singular e a

do plural : v. g. vai tu-, ide r ós, porque só se

dão ordens ou se dirigem exhortações a outra pes

soa ou pessoas presentes. Quando dizemos vá eu,

váelle, vamos nós, vão elles , queremos dizer :

se eufor, caso que eu , que elle vá, que nós va
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mos, que elles vão. Vamos he huma quasi inter

jeição, e contracção de — convem que vamos.

Huma regra geral e bem simples para determinar

o medo c o tempo do verbo subordinado , he per

guntar depois do verbo regente—como e quando?

Por exemplo : Digo que sou, es, he , são , senis ,

serã-i; quefui , foste , que estavas, que estaria,

eíc. , porque digo contem huma amrmacão positiva

que r.e pode applicar a todos os tempos e condições.

Porém se o verbo se refere a acção eventual , dubi

tativa, hypothetica ou de incerta execução, nesse

caso o segundo verbo deve exprimir pelo modo

subjunctivo huma d'estas ideias, no tempo que se

tem em vista. Ex. Peço, rogo que vás, que venhas.

Pedi quefosses, que viesses.

Pode reduzir-sc a algumas regras a corresponden-

^cla dos tempos.

Da correspondencia dos tempos.

1° O presente, o futuro e o imperativo, quando

se trata de cousas contingentes , correspondem a

todos os tempos. Ex. Digo, direi, dize tu quefa

zes ou tens feito, que fizeste, que tinhas feito,

quefizeras,farias , teriasfeito , quefarás outerás

feito bem , etc.

Nas sentenças alfirmalivas , ou quando se expri-

ir.em factos positivos, todos os tempos regem o

presente. Ex. Sustento, sustentei, sustentava,

sustentarei, ctc. , que tudo na natureza está ligado,

c dependente de forças communs.
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O condicional corresponde ao preterito mais que

perfeito. Ex. Diria, dissera se podara.

Os preteritos perfeitos ou imperfeitos correspon

dem aos imperfeitos, quando a acção não está aca

bada, e ao?; perfeitos, quando o está. Ex. Eu dizia,

disse, tinha dito , dissera que fizeste , farias ,

linhas ou tiveras , teriasfeito bem, se, etc. i

O condicional perfeito corresponde ao preterito

perfeito, simples ou composto. Ex. Eu dissera ou

teria dito, se podera ou tivera podido.

1° O tempo do primeiro verbo no indicativo der

termina de ordinario em que tempo deve estar o

segundo no subjunctivo.

O presente do indicativo corresponde ao presente

do subjunctivo, quando a acção be futura; v. g.

Estimo que venhas; ao mais que perfeito, quando

a acção be acabada; v. g. Estimo que tenhas vindo;

e ao imperfeito , quando a acção be passada e não

acabada ; v. g. Estimo que viesses.

Os preteritos do indicativo c o condicional cor

respondem ao imperfeito do subjunctivo, quando a

acção hc futura. Ex. Eu estimava , estimei, esti

maria, estimara que viesses; e ao mais que perfeito

quando a acção be passada e acabada. Ex. Eu esti

mava , etc. , que tivesses vindo.

O futuro do indicativo corresponde ao presente ,

e aos futuros imperfeitos do subjunctivo, quando

a acção he futura e não acabada : Estimarei que ve

nhas,—se vi.res; e ao futuro perfeito, quandoa acção

be futura e acabada : Estimarei se tiveres vindo.

O imperativo corresponde ao infinitivo impessoal.
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e ao presente do subjunctivo : Manda ir , vir , Ja

zer, etc. Manda que vá, que venha, etc.

Já disse que o modo imperativo he strictamente

limitado á segunda pessoa do singular e á do plural.

Nas mais formas das outras pessoas , como vá elle ,

vamos nós, vão elles , ha ellipse, e o verbo está no

presente do subjunctivo. Vá elle, vão elles equi

vale a—consinto , permitto , snpponho , etc, que

elle vá , que elles vão. Vamos nós corresponde a

—cumpre, convem que nós vamos : vamos muitas

vezes he usado como interjeição, e equivale a avante!

As phrases dubitativas são , ou contingentes, ou

possiveis e hypotheticas. As primeiras se exprimem

com se anteposto ao verbo no indicativo ,• e com que

antes dò verbo no subjunctivo. Ex; Duvido se

vem, se virá, se veio, se he vindo , se era vindo ,

se ha de vir. E duvido que venha , que tenha

vindo, que viesse , que tivesse vindo, que haja

de vir.

As possiveis e hypotheticas nunca se podem ex

primir senão com se seguido dos condicionaes em

ria : Duvido sc viria, sc teria vindo.

As phrases condicionaes tambem são ',. ou contin

gentes, ou meramente possiveis e hypotheticas :

as linguagens determinantes das primeiras , para o

presente e preterito , são as do indicativo dos mes

mos tempos , e as determinadas ou condicionaes lhes

correspondem no mesmo modo e nos mesmos tem

pos. Ex. Sou se es. Se lá eslavas , tambem eu es

tava. Sc foste, tambem eu fui, nós fomos, etc.

Para o futuro , as determinantes são do presente ou
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futuro indicativo , e as determinadas , do futuro sub-

junctivo : Promctto-te , sefizeres. Farei o que me

pedes, se puder. Se até d marihan não tiver rece

bido aviso em contrario, por todo esse dia terei

expedido o correio.

As. condieionaes possiveis e hypotheticas tem lin

guagens appropriadas , tanto paica as proposições

principaes e determinantes , como para as subordi

nadas que involvem condição. Humas e outras se

correspondem sempre nos tempos : se a principal

he o condicional imperfeito em ria , a subordinada

he o imperfeito do subjunctivo em sse : Eu a ama

ria se ella me amasse. Se a principal e determi

nante he em ra do indicativo , fazendo as funeções

de preterito imperfeito , a subordinada he outra

linguagem em ra do mesmo modo usado como pre

terito imperfeito. Se tu me anidras eu te corres

pondera.

Do mesmo modo nos preteritos perfeitos condi

eionaes, se a principal he a linguagem composta

em ia, a sua subordinada he a correspondente do

subjunctivo en sse. Ex. Eu o teria avisado, se elle

m'o tivesse pedido.

He de advertir que a linguagem em ra he usada

como preterito perfeito, ou imperfeito, e os anti

gos se servião d ella em geral com preferencia á em

ria. Barros disse : Se Calão fora vivo , me parece

se pejara de a pronunciar. Se Aristoteles íora.nosso

natural, não fora buscar linguagem emprestada.

E se lhe fallccera algum termo socinto, fizera o que

vemos em muitas partes ao presente. E no prete



V]0 gKàmmàtica

rito : Este exercício se nós o usaramos, fá tive

ramos , etc. Sem duvida fora hum grande prin

cipe se conservara o reino com as mesmas vir

tudes com que soube adquirilo.

Quando se Irata de condição relativa a hum es-

iado fixo , ou a qualidade permanente , não sendo a

condicão de natureza transitoria, não se pode usar

de tempos compostos do subjunctivo, porque taes

tempos indicão epocha determinada. Ex. Pedro não

teria soffrido aquella ajfronta, se fosse (e não se

tivesse sido) mais resoluto. Diremos porém — se

tivesse sido eutão avisado das intenções de seus

inimigos. Os que usão da linguagem ra em ambos os

preteritos , livrão-se dVstc embai aço de tempos cor

respondentes.

PARTE TERCEIRA.

Das Particulas da oracão.

Chamão-se particulas da oração certos termos que

de ordinario tem poucas syllabas , e são , pela maior

parte , contracções de verbos e até de phrases, e que

modificão de diversas maneiras as diíferentes partes

da oração. Os grammaticos dizem que as partículas

não tem significação propria de per si , mas nada he

mais errado c absurdo que attribuir a vocabulos a

faculdade de conferir ás outras partes do discurso

propriedades que elles não encerrão cm si mesmos.
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A verdade he que as particulas, em virtude da

contracção dos elementos de que forão primitiva

mente compostas , perderão em geral o sentido pro

prio , e no estado actual da lingua , não expressão

em geral ideias positivas quando estão desligadas da

phrase.

Para prova do que acabo de dizer, limitar-me-bti

a alguns exemplos de particulas latinas e portugue

sas que ainda conservão o sentido do seu radical.

Junto oujuncto he o participio de jungir. Com de

cum latino, vem do mesmo radical que cumulo,

istobe, de cinta, cuma ou ryma, quesignifica o ponto

culminante de huma planta. D'aqui vem tambem

os nossos cimo, cima. Cerca, preposição antiga,

hoje acerca, derivada de circa latino, tem por seu

Tadical circulus, circuitas. Entre, inter, intra, vem

de intrare latino, formado elle mesmo de ijitus-ire;

intus composto de i , radical de ire, ir, e de nilor,

introduzir com violencia. Segundo , vem de sequor,

e equivale a seguindo ou em seguimento. Longe,

vem de longas, longo, cumprido. Bastão estes exem

plos para não deixar a menor duvida sobre a natureza-,

essencial das particulas, que todas forão nomes ou-

tempos de verbos em todas as linguas.

As particulas são prepositivas , adverbiaes ou con-

junctivas , a que vulgarmente se dá o nome dc pre

posições, adverbios e conjuvcçõcs.

8*
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Das Preposições.

As preposições ou particulas prepositivas são as

sim denominadas porque na oração precedem os

vocabulos cuja relação estabelecem com os antece

dentes , achando - se na construcção regular entre

os dois membros. As relações expressadas por

estas particulas prepositivas e intermediarias são as

do estado, existencia, situação, acção e movimento

dos objectos, no espaço e no tempo. As preposições

portuguezas são mais ou menos compostas , e nenhu

ma be simples e não derivada, como afirma gra

tuitamente o Snr J. S. Barboza, que exclue todos

os termos polysyllabos do numero das preposições.

He notavel que , por huma inconsequencia inexpli

cavel , admitlc este autor como preposições as se

guintes : ante, apoz, contra, desde, entre, sobre ,

que por certo não são monosyllabos.

Nas linguas que por meio das diversas desinen

cias dos nomes (casos) exprimem as relações de

posse, de doação, de termo ou meio, faz-se muito

menos uso d'estas particulas. Em portuguez a falta

de casos ou declinações nos obriga a expressar essas

relações por meio das particulas de, a, por. Exem

plos : O livro de Pedro. Dei, a Pedro hum livro,

Venho de Paris. Vim por mar. Por essa razão , etc.

Os grammaticos differem em quanto ao numero

das preposições portuguezas , rejeitando alguns mui

tas das que os antigos consideravão como taes , e que

reputão ser adverbios e phrases adverbiaes ou no
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mes. Porém esta distincção he futil e meramente

fundada cm subtilidade grammatical, sendo todas

essas preposições que se representão como nomes

ou adverbios , termos compostos exactamente como

o forão primitivamente as preposições consideradas

boje como vocabulos simples. O Snr J. S. Barboza

admitte só as dczaseis seguintes como genuinas :

a, ante , apoz, até , com , contra, de, desde, em ,

entre, para, per, por, sem, sob, sobre, e rejeita

até as duas : diante , e traz ou tras.

Diz que são nomes substantivos servindo de com

plemento ás preposições que os precedem, quer se

paradas, quer incorporadas na mesma palavra, as

seguintes : a-baixo, dc-baixo, a- cima, de- cima,

á-cerca , de-fronte , d-roda, ao-rcjlor. Já mostrei

que dos mesmos elementos são compostas muitas das

preposições admittidas por este autor como genuinas,

e agora ajuntarei que após vem de ad e post, como

depois (que elle enjeita) vem de de epost. Até,

vem de attingere, attingir, ou de ad e tenere. Desde,

he composta de desinere e de dies, expirado (tal)

dia. Emfim a preposição a de ad, em composição

ac , ag, deriva incontestavelmente do verbo ago, e

exprime acção, movimento, tendencia.

Cbama adverbios ou expressões adverbiaes as se

guintes : afora , alem, áquem , atraz , conforme .

detraz, dentro, depois, diante, excepto, jnncto ou

junto, longe, perto, segundo. Mas he evidente que

são locuções da mesma natureza que as particulas

prepositivas , mais ou menos compostas dos mesmos

elementos. Excepto, heo participio passivo do verbo
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exceptuar , e nem por isso deixa de fazer ofHcio de

preposição.

O mesmo autor não quer que diante e traz ou

tras sejão preposições, por serem como as prece

dentes , ora complemento de outras preposições ,

como de diante, para diante, em diante, para

traz, de traz, ete, ora seguidas de preposição, v. g.

diante de, de traz de , etc. Outras vezes são usa

das adverbialmente , como deixar alraz , tomar

alraz, etc. Isto he verdade, mas nem por isso

deixão de fazer funeção de preposições, quando não

são nomes ou adverbios.

O que illudio o Snr J. S. Barboza foi o não ter

conhecido a fundo a natureza e constituição ele

mentar das parficulas, havendo só considerado a sua

collocação na phrase , e admittido por huma sup-

posição gratuita, que huma preposição não pode ser

precedida ou seguida de outra, nem empregada em

sentidos differentcs. Até, que o autor reconhece

como píeposição genuina , se torna adverbio nas

phrases seguintes , e em muitas outras : até par ,

isso, até para , até entre, etc. Em quanto a ser

precedida de preposição huma d estas particulas ,

isso só prova que em muitos casos a palavra que

serve de preposição pode tambem usar -se como

substantivo, v. g. diante, iras, longe, perlo.

Em quanto ás preposições pospostas áquellas que

o autor rejeita, não advertio que só servem de

supprir os casos que não existem em portuguez ; por

exemplo, nas phrases diante da casa, longe do

porto , perto da praia , junto d cidade, depois de
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jantar, etc, as preposições de e a supprem as desi

nencias latinas ou casos , e não muclão a natureza

das preposições diante, longe, etc. , que as precedem.

Depois de jantar he a traducção exacta de post

prandium; post e depois tem significação identica,

e se huma he preposição , tambem a outra o he.

Em vez do termo preposição eu chamaria a es

tas particulas intermediarios objectivos , porque com

effeito toda a preposição exprime huma relação en

tre dois objectos ou ideias de situação e existencia ,

de acção, movimento ou tendencia. A denomi

nação intermediario he exactíssima , ainda quando

a preposição he o primeiro membro da oração , v. g.

de Paris a Marselha ha duzentas leguas, por

quanto , ainda sem inversão da phrase , he evidente

que de exprime o intervallo que separa as duas ci

dades. Esta denominação equivale a huma defini

ção , e não permitte confundir as preposições com

outra alguma parte da oração. A preposição he a

nnica que designa as relações acima apontadas entre

dois objectos ou ideias , ou entre a acção ou

situação de hum individuo ou cousa e hum objecto

ou ideia, v. g. Vou para Inglaterra ; venho de

Italia, Estou sem novas da minha família. Via

jei a cavallo , a pé , por terra , por mar.

Preposições que exprimem a situação dos objec

tos, ou, por analogia, a mesma relação entre as ideias.

Em , e seguida do artigo o, a, os, as contrahida

em 7/0, na, nos, nas, designa o lugar ou a si

tuação. Ex. Em Paris , na Europa. Tambem in

dica o tempo ou epocha , isto he , o ponto na serie
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dos successos. No decimo quinto seculo. No in

verno , no verão. Em sendo noite sahirei de casa.

Todos os mais sentidos analogicos de cm se redu

zem ao directo; v. g. em fim , em geral, em.

premio , em castigo , indicão o ponto final , o sen

tido geral , a acção que dá lugar ao premio , ao cas

tigo (i).

Sob, debaixo , por baixo, abaixo, designão a si

tuação inferior relativamente a hum objecto supe

rior , e analogicamente exprimem a ideia de inferio

ridade, de subordinação (2). Sub hc antiquado no

sentido de sob, mas conserva-se nas palavras com

postas, v. g. submergir, etc.

Sobre, em cima, de cima, por cima, acima, de

signão superioridade physica e moral, e tambem

successão immediata de acontecimentos (3). Ex. So

bre a terra, sobre as ondas; sobre queda couce.

Sobre a tarde, indica approximação ao pór do sol.

Sobre , em algumas phrases, hc adverbio e significa

alem de ou não só,\. g. : sobre feia, indiscreta.

Sobre si, figuradamente , equivale a—separado dos

outros, reservadamente. Super latino, de que deriva

sobre, conserva-se nas palavras compostas, v. g. su

perintender, superfluo, etc. v , „ -

(1) Em ntío indica, como diz Moraes, o lugar para Onde nos

movemos , passamos , mas sim o lugar, e por analogia , o tempo em

■<jue se executa hunia acçào. V«m de iri latino, contraindo de intus.

(a) E não , como diz Moraes, a coisa debaixo de que está

Outra.

(3) E não, como diz Moraes, a coisa em cima da qual se pôs

ou está outra.
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Entre, designa intervallo de espaço ou tempo,

situação em meio de muitos individuos , cousas ou

ideias , e tambem alternativa de acção , de situa

ção ou de attributos (i). Exemplos : Entre Ro

ma' e Napoles. Entre os dez e as onze. Entre

os Gregos. Entre fallar e calar. Entre o bem e o

mal. Entre agradecido e queixoso. Entre bebado

e alegre.

Ante e diante, indicão situação dianteira em

face de quem falla ou do objecto de que se trata (a).

Ante e antes indicão tambem tempo anterior.

Exemplos : Ante mim; diante de mim. Ante hon-

tem. Ante, antiquado, denota preeminencia, e

neste sentido se conserva nas palavras compostas

antepor, etc. He buma extensão da ideia de ante

cedencia ou anterioridade no tempo, no espaço.

Antes, be adverbio e significa tempo anterior, v. g.

antes quebrar que torcer.

Perante, designa : na presença de alguem.

Após ou pós, por contracção, designa : em imme-

diato seguimento, no espaço ou no tempo (3).

Contra, designa aposição fronteira, e figurati-

vamente, o que he directamente opposto ou contra-

"íio, adversario, v. g. voltado contra o oriente;

contra mim.

(i) E não, como diz Moraes, dois ou mais objectos no meio

dos quaes está outro. . . ...■ \

(2) E não , como diz Moraes , o objecto em cuja presença se

acha outro. . . \

(3) E não , como diz Moraes , o objecto que outro segue.
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Co/n, indica addição, juncção, associação, instru

mento ou meio (i). Junía-se-lhe a preposição para,

sem que por isso deixem ambas de ter a mesma

natureza. Ex. Para comigo. Para com os outros.

Na phrase cumprir com a obrigação , com exprime

a associação da obrigação e do cumprimento d'ella.

Usa-se com verbos em que já o com se acha com-

prebendido; v. g. concorrer, contrahir com.

Sem, indica ausencia , privação, falta (2).

Preposições de acção, movimento ou tendencia.

De , e ligado com o artigo , da , do, dos , das ,

exprime separação, e por ampliação, o lugar de

onde se vem ; e por analogia , o intervallo , a sepa-

Tação , a extracção , a origem , á causa ou instru

mento e o tempo decorrido ou a decorrer , o tempo

de que se conta. Ex. Venho de Roma. De anuo em

anno. Do scculo decimo oi/avo em diante. Hei de

Jazer. De Lisboa ao Porto vão 60 leguas. O ouro

da mina. Ofilho de Pedro. D'esse engano nasceo

o meu mal. Pegou da espada. De indica possessão,

« corresponde ao genitivo dos latinos nestas phra-

ses : Dono da casa. O senhorio da terra. O livro ,

o chapco de Pedro, arma de fogo, tiro de espin

garda (3). Veja-se adiante na Syntaxe.

(1) E não, como diz Moraes, a coisa com que oulrase accom-

panha.

(a) E não, como diz Moraes, a coisa de que lia privação,

jalta.

(3) Todas as accepçôes de de derivão do sentido directo desta
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Desde ou dí!s , indica o termo d'onde se mede ou

conta alguma extensão , espaço , serie, v. g. desde

a praia até a fortaleza, desde que nascer, desde o

natal até ao entrado.

Por c per, tem grande numero de accepções , ap-

parentemente diversas , mas que todas derivão do

sentido stricto do vocabulo grego poros ( r.i^% ) que

significa caminho, via, d onde vem o verbo isifiw ,

passar, transportar, etc. Por isso em todas as phrases

podem ser substituidas por passar, transitar, dirigir-

sc a bum termo , fim , a bum ponto ulterior, alem■

Ex. Ir por mar, pela estrada ; passar pelas lanças;

por dez annos. Pelos annos de 600 até 600 (in-

tervallo de). Ferido por mim (termo da acção

de ferir ). Por medo ( causa de acção ). Tido

por (como) valente , prudente. Por costume (repe

tição de acto). Gato por lebre (posto em vea de).

Por manha (posta). Por procurador (posto). A

pessoa por quem peço (substituição de pessoa ).

Por calculo , por bum telescopio ( posto calculo ,

interposto telescopio). Por elle , por via d'elle ( posta

a sua agencia). Por elle (posto em busca), isto hc pes

soa que transita cm cata de outro. Hum por hum

(posto). Repartir por (transferir). Os antigos distin-

guião por <le per, e ainda boje alguns grammaticos

admittem esta distineção , mas ninguem agora diz

andar per mar c per terra , per montes e valles.

preposição, o qual denota origem, causa, principio. Vasode barro%

equivale a burrofeito vaso.
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He certo que, ligada a preposição ao pronome , dize

mos pelo , pela , v. g. Passar pelos perigos , pela

vergonha ; mas tambem dizemos e escrevemos pela

patria, pelo amor de Deos. Per he obsoleto , ex

cepto em poucas phrases , v. g. de per si, e em pa

lavras compostas. Por o substitue em todos os

sentidos, e no de meio, instrumento ou modo. Ex.

Traspassado frechas. Conhecer pela razão.

Elevar-se pela intriga. Per e pro latinos forão os

typos do nosso per, e por, mas hoje estão confun

didos.

A , c ligada ao artigo masculino , ao , aos , ao

feminino d , ds , indica acção , acto , o termo da

acção , a tendencia , a actualidade , a superposição,

a successão simultanea , o meio , a causa , o ins

trumento ou modo , a medida ou preço , a propor

ção, comparação, a conformidade, o tempo fixo.

Tambem suppre o dativo e accusativo latinos , em

portuguez , v. g. dou a Pedro ; amo a Deos.

Todas estas diversas accepções da preposição a de-

rivão todavia do sentido primitivo de ad, ac,ag,

radicaes latinos de que ella vem. Estes radicaes

exprimem adjuncção , tendencia a terminar hum

movimento ou acção, e o mesmo acto ou acção.

Para prova disto, ajuntarei algumas locuções em que

o sentido da preposição a he evidente , e outras em

que o he menos (i).

Irei a Roma , isto he : Roma será o termo da mi

nha jornada.

(i) Já, em huma nota antecedente , disse que ad latino , e por
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De seculo a seculo, isto he, até ao outro se

culo.

Jr ao longo da costa , isto he , chegado á costa.

Estar d direita , isto he, junto ao lado direito.

A meia noite , aos dez dias , isto he , no termo

da meia noite , etc.

Ao amanhecer , isto he , no tempo proximo ao

nascer do sol.

O alqueire de trigo vende-se a cruzado.

O assucar vende-se a. peso.

Nestas phrases a preposição exprime a comparação

do alqueire com o cruzado , e do assucar com o

peso : he a adjuneção comparativa.

A qual mais louco , exprime a comparação de di

versos individuos.

Montar a cavallo , exprime a superposição ou

adjuneção do individuo sobre o animal.

Andar&pé, denota a acção dos pés do caminhante.'

Morrer áfome, designa igualmente a acção , o ef-

feito da fome.

Trajar á moda , isto he , cingindo-se a ella.

A ser assim , isto he , veriiicando-se o facto , a

accão.

A dizer a verdade , isto he , fazendo o acto de

declarar a verdade.

conseguinte a prep. portugueza, deriva de agere , adio, d'onde

vem augere, addere, etc.
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Estar &fazer alguma cousa, significa, no acto de

fazer, etc.

Até ou. té, designa o termo , no espaço ou tempo,

que serve de limite , e por analogia designa qual

quer outro limite ideal. Na phrase seguinte he ver

dadeira preposição : Ate a clle coube parte da perda,

isto he , chegou até elle, ete. (i).

Para, denota limite , no espaço ou tempo que te

mos em vista, fim , designio , tendencia ou direcção

e correspondencia. Ex. Parto para Lisboa. Irei

para a primavera. Vim para tc ver. Este reme

dio he bom para o rheumatismo. Estou p ra par

tir, Esíd para moirer. Fraco premio para o que

merecia. Para comigo. Para com os seus iguaes

he affavel. Os antigos dizião pera (2).

Das partículas prepositivas que entr&o na

composição dos vocabulos.

Muitas das preposições , ligadas a substantivos ,

adjectivos ou verbos, formão com elles palavras

cujo sentido se compõe do radical e da preposição af-

iixa inseparavel. Como a nossa lingua he derivada

da latina , muitas das preposições inseparaveis con-

servão o typo original que nas distinctas se acha

(i) Ale, vem de altinho lat., de tango, (oco; equivale ao termo

a que se attinje.

(2) Parti, eserijito peva, \cm de peri (iKpt) que denota relação

dc proximidade , etc.
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modificado. Por ex. de inter latino se formou

entre , maj em composição dizemos interpor, in-

terposição , e assim no caso de in e cm , etc.

Sendo o conhecimento do valor d'estas particulas

preposithras inseparaveis mui essencial para a recta

intelligencia da significação das palavras assim for

madas, darei aqui a lista dos affixos prepositivos.

A denota addição, prolongação ou intensidade.

Entra em avante, adiantar, adiar, avezar, afa

zer. He contracção de ad latina. Quando o ra

dical da palavra começa por /, ou s , dobrão-se estas

letras por motivo de pronuncia , v. g. arruar, ar

ruinar, assentar, assentir, assignar, assignalar ;

no primeiro caso, para tornar forte o r, e no segundo,

para não dar o som de z ao s entre duas vo-

gaes.

Ab ou abs , são preposições latinas que denptão

falta , ausencia , suppressão. Daqui abrogar a lei,

rogar ou mandar que se supprima a lei ; aberrar,

desviar-se da verdade, commetter erro desviando-se

do ponto certo ; ablação , lavagem que tira o que

mancha ou suja ; abster - se , ter-se longe, desviar-

se, não tocar; abstineneia , abstcmio , tem o mes

mo sentido. Absente converteo-se cm ausente , não

presente; de abscondere fizemos esconder, pór

fora (da vista).

Ad, preposição latina, tanto assim escripta, co

mo mudada em ac, ag, af, al, at , designa adjunc-

ção , movimento dirigido a hum termo ou fim ;

v. g. adjuncto, adventício , adverbio, admoestar ,

adquirir, actjuisição, acconnnodar, aceusar, atlcn
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der, attenção, qffligir, afjlicção, aggravar, alle-

gar, alliciar, alludir, etc.

jénte , que se não deve confundir com o adverbio

antes, denota posição em frente, e tambem antece

dencia, prioridade ; v. g. anteparo, antecamara ,

anteposto, anterior, antepassado, antecedente,

ante-hontem.

Anti, preposição grega e latina, denota opposi-

ção , contrariedade ; v. g. antipapa, antichristo ,

antisjyasniodico .

Com, con, de cum latino, ou co , tambem la

tino e contrahido , indica relação de companhia ,

de união; v. g. cooperar, obrar de companhia;

composto ou posto em ligação ; conforme , de for

ma semelhante, ou que se liga bem com outra ; con

corde, em ordem que bem se liga ; conjuges, ligados

por união ou pacto.

De , denota termo do qual nos apartamos , e por

analogia, prolongação de extensão, de movimento ou

de tempo ; v. g. deportação, deter, delonga, der

reter, devolver.

Des, denota privação , fallencia , e tambem tem o

sentido de de , v. g. desanimar, desobrigar, des

fazer, desaggravo , desde, desvio, desviar, des

graçado. Desfear ,' despedaçar , despender, des

pedaçar, despertar, destruir, desvairar, etc. são

compostos dos radicaes : esfear, espedaçar, espen.-

der, espedaçar, espertar, estruir, esvairar, prece

didos de de , significando o lugar ou cousa que serve

de ponto do qual a acção começa. Moraes engano u-se
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quando reprovou desfear, que não he desafear, mas

sim afear aquillo que tinha belleza.

DisF e di, preposições inseparaveis latinas, indi-

cão separação , variedade , diversidade de partes ;

V. g. dispersar, distribuir, dispor, dissentir, dis

cordar , dilapidar, diverso , divertir. Alguns , con

fundindo dis e di com des ou de, escrevem mal

disforme, disgraça, por desforme ou deforme (per

dido o s), desgraça, etc.

Em, en , ein, da preposição latina in, denotão a

situação interior ou de dentro, e por analogia, aquillo

em que se penetra ou se obra profundamente ; v. g.

inferior , interior , induzir, inspirar, influir , im

portar, embutir, entrar, enlevar-se , empregar,

encontrar, entupir, ctc.

Entre , e inter latino, denotão separação no es

paço ou no tempo ; v. g. entrepôr, entreter, in

tervir, interpor, intervallo , intermedio, inter-

missão.

Intro latino, que denota p lugar dé dentro , con-

serva-se em po^uguez em introduzir , introito , etc.

Ex , preposição latina, indica o termo d'onde , o

lugar ou cousa de que se tira ou extrahe ; v. g. ex-

tralúr, extracto , exportar , exigir, eximir, exha-

lar, expor, exhibir. Muitas vezes converte-se em

is; v. g. isenção, isento. Extra, preposição la

tina, indica exterioridade, fora, alem : v. g. ex

traordinario , fora do ordinario ; extravagante, que

divaga , ou sahe fora do commum.

In e im, de in latino , preposição inseparavel , de

nota negação ou privação ; v. g. inhabil, inepto,
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immovel , impaciente , impotente. Muda-se em il

antes de vozes que começão por /,- v. g. iliicito, ille-

gal, illibado. Quando o termo radical começa por

. r, esta letra se dobra , para marcar o som forte , e

o in prefixo se converte em ir; v. g. irracional ,

irremediavel , irresistivel , irrito (de in e ratus),

nullo, sem validade.

Ob, preposição latina , designa o que está de

fronte, diante dos olhos ; v. g. objecto, observar,

obstaculo. Assim como em latim, muda-scem oc an

tes de voz que começa por c, e em op, anles das que

começão por p ; v. g. occorrer, occasião; oppór ,

opposição.

Per, preposição latina, indica o espaço que me

deia, o meio, o caminho que conduz ou tende a

hum ponto ou alvo; v. g. pertender , permeio,

perpassar. Tambem significa duração , e he inten-

sitiva , denotando muito , consideravelmente ; v. g.

permanecer , pernoitar, perduravel; petji ito , per

spicaz. Estes dois sentidos de per vem do grego

ireoa que significa alem, fim, term#, e de , na

accepção de muito , excessivamente.

Pós, de post latino, indica situação de tras, e tempo

subsequente ; v. g. posterior, postergar, a pós-

pello , contra o pcllo ; pospor.

Pre, de pra? , preposição latina, denota prece

dencia em lugar , tempo , ordem , poder ; d aqui :

previsão, presidencia , presumir, preposição, pre

ver, presuppor , predominio.

Pro, preposição latina , designa o lugar onde ou
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tempo em que , a presença, a substituição de huma

pessoa por outra, ou que faz as suas vezes ; v. g.

propor , pór no lugar , ou oecasião ; prometter , ou

assignar prazo em que ; propensão , propagar ; pro

consul, propretor , procurador, ctc.

Re indica duplicação ou repetição , quando vem

dc re latino ; e significa para trás ou em sentido in

verso , quando deriva de retro;x. g. renovar, re-

surgir, repor, redizer, reimprimir , retardar, re

pulsão , repeilir , rechaçar, reclamar, rebolar,

repiar , ou arrepiar..

Retro, latino, para traz, conserva-se em : re

trogradar, retroceder , retroactivo , etc.

Sub , latino, ou sob , soto , so , debaixo ; v. g. sub

levar, subtrahir, subentender substituir; sobor-

dinado , sobornar ; sotoposto; socapa, socalco.

Sub e sob mudão-se em sue , soe antes de radicaes

que começão por c, v. g. suecumbir , soccorrer;

em si//, antes de radicaes que começão ])orf, v. g.

sufjiciente, suffusão; em sug, antes de radicaes que

começão por g, v. g. suggerir, suggestão; em sup,

antes de p, v. g. suppôr, supplantar, supprimir.

Em sorrir , o ;• dobra-se pela razão já exposta, e o

mesmo acontece ao s em sossobrar, etc. Em sos-

ier não se muda sob em sos, como quer Moraes ; he

sus , adverbio latino e portuguez , dc que he for

mado sustineo e soster, suspender , etc.

Soto, converte-se em sola em algumas palavras;

v. g. sota-piloto , sota-vento , por effeito de huma

contracção de soto a piloto , soto ao vento. Moraes

notou o facto , mas não deo razão d elle, e suppoz ser

9
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hum italianismo. Por isso deve dizer-se sota almi

rante—piloto, etc. , e não soto. Os antigos escre

verão sot'al, por soto al.

Sobre, em cima, de super latino : sobrepor, so

brestar , estar em cima , assentar-se ; e figurada

mente , parar , demorar-se ; superlativo , superfluo.

Moraes reprova o verbo sustar, que suppõe corrup

ção erronea de sobrestar; mas engana-se , porquanto

sustar he derivado de substare , e não composto de

sobre e estar.

S/m, preposição grega, denota simultaneidade ;

V. g. sympathia , symptoma.

Syu , preposição grega, denota juncção , aggre-

gação ; v. g. synonymo, synagoga.

N. B. As palavras compostas de particulas pre-

positivas admittem preposições subsequentes; v. g.

consultar, concorrer com alguem; attender a;

descender de ; mas isto tem excepções que o uso e

a lição dos bons autores mostrará.

Das Conjunções.

A conjunção he huma parte da oração que serve

de nexo aos membros da phrase, indicando cor

relação entre elles, ora de semelhança, ora de op-

posição , ou de modificação. São termos todos for

mados de radicaes substantivos ou de verbos , mas

nas conjunções as mais contractas , de tal maneira

estão alterados os elementos radicaes , que a maior
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parte dos grammaticos as tem tomado por parti

culas simples e primitivas.

O Sn1' J. S. Barboza reputa unicamente conjun

ções as nove seguintes , que diz serem simples, e

considera as outras como termos conjunctivos , ou

phrases que servem de conjunção. Facil me será

mostrar que se engana. São estas nove conjunções:

E^.mús, nem, ou, pois, porem, que (e cá an-

tigo)e se.

A pezar de serem as mais dellas monosyllabos ,

he facil apontar os radicàes de que são contracções.

£, de et latino , deriva de «, de hi ; ou de eira postea,

deinde , depois. Nem , vem de nemo , ninguem.

Porem, de prôiiide latino, e de por ende ( por isso) ,

locução portugueza antiga. Que, he o adjectivo articu

lar usado conrelhpse de verbo. Pois , vem de post e

postea.que derivão de positum. Se , he huma mo-

dj^caçãa d» verbo ser (esse). Mas , vem de magis

latino, e.denota com.effeito addição adversativa. E

he de notar que os mais d estes radicaes são elles

mesmos compostos.

He portanto evidente que as particulas conjunc-

tivas, como todas as outras, são formadas de nomes

ou Verbos •, e que as mais contractas não differem

eáseh&iafhiente d'aquellas cuja composição complexa

he apparente. D'aqui se colhe que para ligar as

diversas ' sentenças , temos termos mais ou menos

comptistos, dosíquaes huns são nomes, outros ver-

hós ,' e outros advérbios ou phrases adverbiaes, isto

hfi, que alem dé modificarem o sentido dos subs

tantivos , adjectivos e verbos , tambem servem de
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nexo ás sentenças ■ Por exemplo : já, logo, quer,

porque , postoque , ainda assim, todavia, assim

como , com tanto que , etc. . ;; ,r ; . y

Os grammaticos contão diversas sortes de con

junções : .. ., . , .... .^vi |. f„.

i° As copulativas , que ajuntao os membros da

oração. Destas a unica simples he e; as compostas

são : tambem , oulrosim , bem assim , item , latina

adoptada.

..,..': . '• ,," :'i.r;:v ,' ,. .• /

2 As diSjuneUvas : ou, nem, ja, quer, ora, -

.quando. , , ' r '' ' . ", ..."
7 , ,.. ,'.'"■i , O::•'•;! -.. :ni .A

3o As condicionaes : se, senão , com tanto que,',

salvo se , sem que , com quanto : destas muitas

lhnitão. . |.;(: .:imr

4° As causaes : porque, pois, por onde, por

quanto, visto que, que significando por que.

5" As de concluir c inferir : pois,' logo, por'

tanto, pelo que, assim tfuè, d'onde , por conse

guinte, emfim , porfim , alfim , etc.

6° As comparativas : assim , assim como , bem

como. Os antigos escrevião assi.

7° As adversativas que exprimem opposição : mas?

porem, posto que, todavia, com quanto, supposto,

ainda assim, ainda que (antig. enqiçe).

Que, elemento de muitas phrases conjunctivas,

lie usado como conjunção ; todavia he simples

mente o adjectivo articular com ellipse de verbo ou

nome subentendido ; v. g. Digo-te que assim acpnr

teceo: isto he—digo-te oJaclo o qual assim acon
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tecto. Quero quei vás a Londres■: isto he, quero

. isto, que he : vás a Londres. Que, nestas e

outras phrases semelhantes , equivale a a cousa

a qual.

Muitas mais distineções se podem fazer das con

junções e expressões conjunctivas , mas de nada

servem para acabai intelligencia do sentido da ora

ção. Da intima natureza e primitiva origem.dos tár-

m-os conjunetivos se colhe que muitas palavras eaté

phrases, fazem oifieio de: conjunções, por quanto

tudo o que na oração serve de nexo, pode me-

. recer esta; denominação. Por isso adverbios , phrases '

. adverbiaes . e outras locuções tem funeção de con

junções ; ' v. g. como quer que; a vão ser- as-

iwt&yj tanto ; qúattto ; ení quanto ; ífrórmente ; certo

que. Tambem hum mesmo termo conjunctivo pode

supprir,'diiíc.reniess relações ; v. g. : conto 'he ora

explicativo, ora condicional , causal ou eircumstan-

,ciali .'i' ,«-. 'vse , ,ivViv-■U .t "-)^ •/ • !

Como as conjunções servem unicamente de ligar

os membros da oração e de acclarar o sentido , não

influem directamente sobre os tempos do verbo sub

sequente , e por conseguinte he errado dizer que le-

-vão o verbo ao! subjunctivo Qu ao condicional. Na

phraséi^sé': Ife.jores a Paris , traze-mc hupta boto

.ioilecáão iié: livros , parece cjue a conjuíicãô se dé-

.términaio tempo do verbo ser; mas este depende

únicambnte dò sentido conditiional, que j>ode ser

expressado de muitas outras maneiras- v. g. : nb

caso de; acontecendo que , etc^ E nas phrases:

perguiitiisrine se qúero, t$&tfui,[ se íw, ó mesmo
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se he seguido do verbo em tres diversos tempos do

indicativo. Da mesma maneira dkemos : quero que

vás, e digo que es—-foste, etc.

Dos Adverbios.

Definem geralmente os grammaticos o adverbio

huma palavra adjuncta ao verbo ou ao nome (ambos

em latino denominados verbum) que! modifica o seu

sentido ; e com effeito he bum additamento ao sentido

da voz a que se ajunta. Os adverbios são locuções mais

ou menos compostas e mais ou menos contractas for

madas de adjectivos ou substantivos, sós ou combina

dos entre si ou com huma preposição^ e até com bum.

verbo, seudo os elementos de que eão compostps oea

expressos , ora subentendidos por ellipse. Longe ,

perto , são substantivos ; ■aho-, baixo , Jbrte &Ão ad

jectivos. Sequer be composto de huma conjunção

e de hum verbo. Arriba, abaixo, acolá, etc.,

são formados da preposição a e de substantivos ou

adjectivos. Talyezhs, a combinação do adjectivo tal

e do substantivo vez. He portanto evidente que os

adverbips , assim como as mais particulas , não ; são

partes distinctas da linguagem, mas sim huma combi

nação particular dos .unicos elemenips primitivos de

todas as linguas , a saber t do nome (substantivo , ad

jectivo), e do verbo , o qual, como já;demonstrei , he

o nome de acção, de situação ou de estado. Pela

mesma razão ha phrases, e muitas, dellas extensas i,

que fazem as vezes de adverbios. i« v tw

Os adverbios exprimem modificações relativas ap
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lugar , ao tempo , á quantidade , ao modo ou qua

lidade das cousas , e das acções ou dos actos intel-

lectuaes .

jidverbios de lugar.

Onde (ú antig.) significa o lugar em que , em o qual lugar.

Onde ? em que lugar ?

Algures em algum lugar.

Alhures. em outro lugar.

Nenhures em nenhum lugar.

Aqui (qui antig.) neste lugar.

Ahi (/« antig.) nesse lugar. ■

Dahi (ífti antig..EWe ant.) . d'esee lugar (inde latino) .

Alli naquelle lugar.

Aquem da banda que he contigua ao lugar que

oceupamos.

Alem da banda contraria a esse lugar.

Cá neste lugar. \

Lá nesse lugar. > indeterminado.

Acolá naquelle lugar. J

Arriba (ad ripam). . . . no lugar cimeiro.

Cerca em torno, a respeito, quasi, por appro

ximação.

Dentro em situação interior.

Fora em situação exterior.

Diante em situação fronteira ou anterior.

Traz , trás ou atrás. . . . em situação posterior.

Longe. .......... em grande distancia.

Perto em pequena distancia.

N. B. Muitos d'estes adverbios se applicao igual

mente ao tempo, á quantidade, etc. Ex. Cerca de

mil pessoas. Era perto dà meia noite , etc.
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Adverbios de tempo.

Quando .... significa o tempo cm que, no tempo que.

Quando? em que tempo?

Sempre cm todo o tempo.

Nunca em nenhum tempo.

Então. naquellc tempo.

Agora • nesta hora, no presente tempo , neste

tempo.

Avante para o futuro.

Antes em o tempo antecedente.

Depois em o tempo subsequente.

Hontcm no dia que precedeo o dia presente.

Hoje ... no dia presente.

I'Ogo cm o mesmo instante, ounoimmediato.

Jtl neste instante; algumas vezes signi

fica o tempo antecedente.

Ainda , inda (en anlig.). . ate esta hora, ou até hum tempo fu

turo.

Cedo dentro de pouco tempo.

Asinha (antigo) depressa.

Adverbias de quantidade.

Tão significa em tanta quantidade.

Quaui em quanta quantidade.

Mui , muito em muita quantidade.

Mais em maior quantidade.

Menos cm menor quantidade.

Assaz em abastança.

Apenas com escassez.

Aduv (antig.) apenas.

Quasi com pouca difTercnça para menos.

Cerca com approximação , pouco mais ou

menos.

Sequer . ao menos , pelo menos.

■
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. .. jdçdverbies^deynodo e qualidade.

Sim. (si (tntig.). . . ; . . exprime aflurmação.^

Não (no,nam,nona«íig-.). exprime negação. . ,

AssínVÇ assi aVitíj'. ). . em tal maneira.

Como.' .'iíiií -Ji - '\ '. » . cm qual maneira, da mesma maneiro.

Jalvez. ., ...■Y v . . acaso, por ventura, ás vezes.

Quiçá (quicais aníig.). ., . quem sabe , talvez, por ventura. Vem

' " i -' "-' ' Ao italiano chi sa.

BU.-l''. :.'■V-V■"i,' *<{ui está , em presença, á vista.

A maior parte' dos adverbios de qualidade for-

mão-se pela addição da palavra mente aos adjectivos ;

e como mente he do genero feminino, toma o adjec

tivo a terminação correspondente, quando a tem.

Ex. justamente , bellamente , hahilmente , cçrlez-

mente. Nos dois ultimos exemplos , como o adjectivo

tem huma só desinencia para ambos os generos , nãq

soffre mudança. Alente deriva de meus, latino, no

ablativo, e significa modo, maneira, tenção, con

cepção.,O mesmo he dizer com mente prudente ou

prudentemente', porque o com fica incluido na

forma da desinencia latina do ablativo mente. Com

prudencia exprime a mesma ideia, mas não tão ex

plicitamente. Commum faz commwnmente é não

commuamenie, por motivo deeuphonia. Quando dois

adverbios em mente se seguem na oração, costuma-

se em geral supprimir a terminação do primeiro :

v. g.franca e lealmente , segura e livremente.



Nomes adverbiados , e locuções adverbiaes.

Alto, baixo'^continuo,junto, equivaleríctoa: emioríl

alto , baixo, de continuo ou conlmutíqfâftle ,juntar

mente, fazem as funcções de adverbios T assim como:

ora por agora; tarde por í/e- tarde;- certo; eon*-

forme , bastante, barato, rijo , etc.', que equivalem à

certamente , em conformidade ,. bastajt temente ou

em quantidade bastante , por preço barato , rija

mentet Só, equivale a : no único casfi. ;,{ ;. ".;rri A

As locuções adverbiaes foi mào-sé com as, prepo*

sições com, em, a , de , por, para; ante ,, trás , dês,

desde, até, sobre, etc. Exemplos . i i;

D'onde, por onde, àonde, para -onde.

D'aqui, desdaqni , atéqui; d'alli, dcfd'alli ',

alélli, deshi.

Afora, emfora, d cerca,, a"antes, de trás, ppr.de

trás. Em cima ,' de cima , por de etnia. Debaixo,

abaixo, por baixo, por de baixo. Ante hontem,

irasantehout&m . Adiante , em, diante , para. diante.

Afim , emfim , de sorte , porque. A torto e á di

reito. As claras, ás escuras, apressa. A pouco e

pouco , ás escondidas , a medo , de improviso. De

mais a mais. Em continente; em vão. Debalde.

Por de mais. Sobre maneira; sobre modo. De ras

tos , de bruços, de pé, e hum grande numero de

outras phrases mais ou menos compostas que modi-

ficão o sentido dos membros essenciaes da oração ,

cm quanto ás relações de espaço , de tempo , de quan
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tidade , de força ou intensidade , e de modo ou ma

neira. He quasi escusado dizer que dos adjectivos su

perlativos se formão adverbios correspondentes ; v. g.

de optimo, optimamente; de bellissimo, bellissi-

mamente , etc.

PARTE QUARTA.

Da Sjntaxe.

Syntaxe he huma voz composta grega que signi

fica coordenação , e com effeito esta parte da gram-

matica ensina as regras da composição das sentenças

ou orações , segundo a recta correspondencia das pa

lavras de que ellas constão , com os pensamentos que

pertendemos exprimir. Sendo as vozes a imagem dos

pensamentos , claro está que para que huma oração

represente o juizo feito pela nossa intelligencia , he

indispensavel' não só usar de termos que exprimão

as ideias, mas tambem que todos elles estejão huns

para os outros em relações que denotem a convenien

cia e ligação d'estas ideias, e que exprimão a vo

lição ou a convicção do individuo. D aqui se segue

que conhecida a significação e as funcções de cada

termo , o valor das inflexões dos nomes e dos' ver

bos, não pode haver duvida na recta syntaxe, ex

cepto quando ha omissão de palavras, ou inversões

que deixão ambiguidade na relação de hum termo

com outros. Se na oração portugueza não houvesse

omissão de termos, que t ou por brevidade ou por
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elegancia, se supprimem , esta parte da grammatica

não careceria de regras , visto não ser mais que a

applicação das que se referem ao sentido e funcções

das partes da oração. Por isso vemos que ainda as

pessoas as mais ignorantes do povo fallão correcta

mente a lingua vernácula , salvo quando usào de

termos em accepção errada, que muitas vezes he a

que ellcs tinhão na antiguidade , ou quando confun

dem as pessoas e tempos dos verbos.

Da Oração.

A oração , proposição ou phrasc , he qualqueF

juizo do entendimento expressado por palavras.

Forma hum sentido completo , e pode constar , alem

da phrase principal , de outras mais ou menos liga

das com , ou dependentes d'ella.

Ha duas sortes de proposições ; na primeira hum

agente ou nominativo he ligado com o seu attributo

pelos verbos de existencia ou situação ser ou estar;

na segunda, hum agente ou nominativo, expresso ou

subentendido, com ou sem attributo (simples ou com

plexo) , he ligado por hum verbo ao seu regime di

recto ou indirecto, que forma o complemento do sen

tido da oração. Ex. O homem ama a Uberdade. Os

ignorantes (homens) desprezão os conhecimentos.

O homem prudente evita os perigos. Os mãos (ho-

mens)fogem dos bons (homens). O aspecto da vir

tude repugna aos malvados. O habito de obrar bem

tornafacil a praclica das acções virtuosas. , „ v .

. O agente ou nominativo pode ser hum nome ou
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substantivo , só ou ligado com o seu attributo , sim

ples ou complexo , que de necessidade concorda com

elle em numero e genero ; v. g. O homem bom , os

homens bons. A mulher virtuosa , as mulheres vir

tuosas ; ou qualificado por huma expressão qual

quer; v. g. O aspecto da virtude. O homem de

juizo , c dotado de prudencia. Pode tambem huma

phrase inteira, e o infinitivo dos verbos substantivado

pelo artigo , servir de nominativo ; v. g. O bem

Jazer he o maior dos prazeres. O que causa os

mais duraveis prazeres he o exercido da virtude.

Tudo o que nestas phrases precede o verbo he , me

rece o nome de nominativo. Cbamão-se incidentes

subordinadas as phrases que se podem supprimir

deixando hum sentido completo, posto que mais ou

menos diverso do que resulta da presença d'ellas.

Ex. A virtude a mais estimavel , e ao mesmo tempo

a mais rara, he a tolerancia. Nesta phrase a sup-

pressão das palavras — e ao mesmo tempo a mais

rara, deixa hum sentido completo, mas não tão

amplo.Quando as proposições subordinadas são qua

lificativas, e restringem ou modificão o sentido da

proposição , de maneira que omittidas o alterão , essas

são partes integrantes da oração, e não incidentes.

Ex. A gloria , quando tem por alvo o bem da pa

tria , he digna do maior louvor; mas he vau e per

niciosa, quando só tem por objecto dominar os

povos. Nesta oração os membros da phrase prece

didos de quando , são indispensaveis e constitutivos

d elia. i , ■ ■ ,'l•• . • '.- . ■ ',•

, As proposições annexas á principal chamão-s©
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membros do periodo. Quando se multiplicão demais,

torna-se o periodo fastidioso e obscuro.

Cbama-se regime directo (accusativo dos latinos}

o nome , só ou com seu attributo , e o infinitivo ou

phrase substantivada, sobre que assenta a signi

ficação activa do verbo sem intermediario indispen

savel de preposição ; e regime indirecto , quando he

absolutamente indispensavel huma preposição pos

posta ao verbo. Ex. Louvo o patriotismo. Corto ma

deira. Como carne. Bebo vinho. Quero viver bem.

Procuro evitar a pobreza. Em todas estas phrases ,

tudo o que he posposto ao verbo he regime directo,

ou objecto directo da acção significada pelo verbo -r

nas seguintes o regime he indirecto : Vou a Lon

dres. Fujo do incendio. Corro aos perigos. Du

vido da sinceridade de Pedro. A razão disto he

que todos estes verbos chamados neutros, encer-

rão jáem si o objecto, o agente e o acto; v. g. Fujo,

equivale a—eu executofuga. Corro, a—eu levo ou.

faço corrida. Irei, a—eufarei ida, ele. Nos verbos

passivos o objecto da acção do verbo lhes fica an

tecedente; v. g. Sou amado,, equivale a—eu expe

rimento o amor, e por conseguinte he preciso , para

terminar o sentido, expressar de quem nasce esse

aifecto , ou qual he o agente amante. Os verbos im-

pessoaes ou tomados impessoalmente, não tem re

gime. Cada verbo pessoal, isto he , que admitte con-

jugar-se com os pronomes pessoaes , he elemento

constitutivo de huma proposição , e por conseguinte ,

tantos são os verbos desta natureza, e tantas as

orações. Os impeasoaes formão orações completas ,



porque eíicerrão em si o agente subentendido ; v. g.

Chove, Neva, que equivalem a— cahe chuva ou

chuva cahe, neve cahe.

Chama-se complemento do agente , do attributo ,

•do verbo, do regime, todos os, termos ou phrases

-que completão o sentido de cada bum d'estes mem

bros da oração. O regime he complemento do verbo ;

os qualificativos o são do nome , ou elle seja agente

ôu objecto , assim como as phrases explicativas , am

pliativas, restrictivas , juntas a qualquer das partes

da oração são seus complementos ; simples quando

exprimem huma ideia simples , e complexos ou com

postos, quandoexprimem complexidade de pensamen

tos ou de acções. Isto he tão obvio que não carece

de exemplos. Cada huma das phrases incidentes segue

as regras geraes da syntaxe, c os complementos com

postos ás da concordancia. Nas phrases seguintes li

badas por que conjunctivo, tudo o que se segue

ao primeiro verbo he complemento ou regime d elle ;

mas isto só tem lugar por effeito de termos suben

tendidos que são o verdadeiro regime directo. Ex.

Creio que podes embarcar sem receio. Quero que

'vás vtayar.Estas phrases equivalem a—Tenho a

crença , a qual crença he poderes viajar. Tenho 0

querer , o qual querer he ires viajar. "

As proposições de que se compõem os periodos

são absolutas e independentes, e por isso principaes;

' ou relativas e subordinadas , c por tanto inciden

tes. As formadas por verbos no indicativo são abso

lutas e independentes, menos quando conjunções

as tornão subordinadas. As do subjunctivo sempre
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são subordinadas; e as do infinito, tanto impessoal

como pessoal, á excepção de quando servepa de sujeito

e attributo á proposição , sempre sãp regime de verbo,

ou de preposição. „ . ,.. • .

Os participios quasi sempre andão annexos aos

verbos auxiliares, a cujas orações pertencem. Quan

do se empregão separadamente, formão orações su

bordinadas áquella que precede ou á que Se lhes ser

gue immediatamente ; e incidentes , se ambas tem o

mesmo nominativo ou sujeito, exprimindo a inci

dente o modo da acção do verbo principal. n

Syntaxc de concordancia.

Cbama-se concordancia a correlação que existe

entre as palavras ou termos da oração, entre as

proposições parciaes e as principaes , e entre os mem

bros de hum periodo.

As terminações genericas dos adjectivos , as pes-

soaes dos verbos , e as numeraes de huus e outros ,

denotão a concordancia dos termos da proposição em

quanto a genero , a pessoa c ao numero. Os gregos

e os latinos tinhão , alem disso , as desinencias cha

madas casos , de que carecemos, e que supprimos pe

las preposições a, de, por.

As outras concordancias exprimem-se pela colh-

cação immediata de adjectivos, principalmente inde

clinaveis , appostos aos substantivos ; e por meio de

proposições parciaes que juntas ás palavras , expli-

cão , restringem ou completão o sentido ; ou em fim
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por conjunções que ligão os membros de hum mes

mo período.

Concordancia entre os termos da proposição.

Regra I". Todo o attributo da' proposição , sendo

nome appellativo, concorda em numero com o sujeito

da mesma ; v. g'. Antonio he homem. O homem he

animal; e sendo adjectivo, concorda com o mesmo

em genero e em numero ; v. g. O ministro deve ser

sabio. A lei deve ser fusta. Os ministros devem

ser rectos. As leis devem ser justas. Quando o

sujeito benome proprio, subenteude-se o appellativo;

v. g. Pedro ha x•aleute, isto he o homem chamado

Pedro. Maria (a mulher assim chamada) he virtuo

sa. Os adjectivos concordão com os substantivos que

modificão , em genero e numero , ou estejão ante

postos ou pospostos a estes. Ex. A lei justa ou a

justa lei. O soldado valeroso , ou o valeroso sol

dado. Os homens honrados. As mulheres virtuo

sas. Os valentes soldados. As bellas mulheres.

Meufilho. Meusfilhos. Minha flha. Minhas fi

lhas.

O artigo indeterminado o não tem feminino nem

plural, porque significa acto ou facto indetermi

nado ; v. g. : o que eu disse he verdade ou são ver

dades , isto he—ofacto oufactos que relatei, etc.

O artigo o , anteposto a adjectivos para os substan

tivar, he igualmente invariavel ; v. g. o bom, o mao,

ojusto, o sublime, porque he subentendido hum

substantivo masculino, como principio, elemento,
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estylo^ etc. Nestes exemplos o artigo o não he

neutro como dizem os grammaticos , mas sim mas

culino e indeterminado. O sublime, o bello signifi

ca o estjlo sublime, bello, ou o principio, elemento

sublime , bello. O curioso d'este negocio equivale

a—o ponto curioso , etc. -

Regra IIa. He quasi escusado dizer que o verbo

da proposição concorda em numero e pessoa com o

sujeito da mesma , expresso ou subentendido. Ex.

Deos he incomprehensivel. As divindades do

Egypto erão sjmbolicas . Eutimo , temo , espero.

Tu gozas, desejas. Elie ama. Ella suspira. Elles

fogem. Os pronomes pcssoaes se subentendem sem

pre quando os verbos os não levão. Amo (eu). Ama

rás (tu). Amarão (ellcs). Nos verbos impessoaes ;

chove, neva, troveja, vive-se , deseja-se , etc,

não se entende sujeito extrinseco, como dizem os

grammaticos, porquanto elle se acha comprehen-

dido nestas e outras semelhantes expressões contrac

tas, que equivalem a— Chuva cahe , neve cahe.

Trovões soão. Passa a vida cada hum. Existe

desejo em certas pessoas ou certas pessoas tem

desejo ou desejão. O se nestas ultimas phrases

corresponde a de si, cada hum, certas pessoas,

alguem.

Concordancia das proposições parciaes com as

totaes.

Regra Ia. Huma serie de nominativos no singu

lar , levão o verbo ao plural , e o mesmo tem lugar

.
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se algum delles ou todos são pluraes. O ouro, aprata,

o ferro são metaes preciosos. O ouro, as terras,

as mercadorias são riquezas. Quando os nomes

são huns masculinos , outros femininos , o adjectivo

toma em geral a desinencia masculina; v. g. A

prata , o ouro e a platina são proprios (metaes)

para moeda. A perdiz, a lebre, o coelho são bons

(animaes) para comer. Muitas vezes até huma serie

de substantivos femininos pede a terminação mas

culina plural do adjectivo, em virtude do nome

appellativo subentendido. Ex. A perdiz, a lebre, a

gallinholã são bons (animaes) para comer. A truta,

a enguia , a lampreia são bons (peixes) para sopa.

Muitas vezes o adjectivo unico concorda com o ul

timo nome da serie; veja-se adiante a Syntaxe

figurada.

Quando «porém a varios nomes no singular , ou

no plural , se ajunta o collectivo universal tudo, este

rege o verbo , que fica no singular. Ex. O ouro, a

prata, os diamantes, tudo lie teria e de terra.

Outro tanto acontece a huma serie de nomes no

singular seguidos do collectivo negativo nada , ou

separados pelas conjunções nem e ou. Ex. A ri

queza, o avoengq , as prendas, nada resiste ao

tempo. Não ha idade tãoflorente , nem saúde tão

robusta, nem vida tão regrada, que tenha hum

só momento ségw-o. O ouro ou a prata he o metal

que serve geralmente de moeda.

Regra EL". Que relativo leva o verbo ao plural, quan

do.equivale a osquaes , as quaes , Cujos, cujas, dos

quaes , das quaes; e ao singular, quando representa
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o qual, do qual, cujo, a qual, da qual, cuja.

Quando he conjunctivo, refere -se sempre a bum

substantivo subentendido, no singular. Exemplos.

Quantos letrados ha , que (os quaes) o são para sus

tentar e defender seus mãos partidos e cegos con

selhos; aos quaes não servem de.mais as sciencias

que (por senão), com que (com as quaes) roubão o

alheio, e o dão a cujo (áquelle dono cujo) não he.

.Digo queJazes, equivale a — ajjinuo humá cousa

a qual he fazeres tu. Quero queJacas significa :

tenho hum querer, o qual he haveres tu deJazer.

Regra III'. Quando bum verbo no infinitivo he

regime indirecto do outro verbo , o sujeito só con

corda com o verbo regente e não com o outro ;.v. g.

folgarás (tu) de ver, e. não de veres. Quando po

rem o inGnitivo he usado pessoalmente , tem sempre

hum sujeito difterente d'aquclle do vejjbo regente ;

Faz-te mercê , barão , a sapiencia

Suprema , de c'os olhos corporaes

Veres o que não pode a van sciencia.

Concordancia das proposições tolaes subordinadas,

com a principal.

Regra I■. A proposição responsiva regular he

sempre dependente do mesmo vçrbo, . expresso ou

subentendido, no mesmo tempo, e por isso concorda

com a interrogativa , excepto na pessoa. iEx. Qyem

es tu? Sou Francisco. Da quem he este cavallo?

De (he de) Antonio. ..' . . 0 . . ! ,,v . -tx?,, . .. .
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Regra IIa. As proposições subordinadas concordão

com a principal por meio das conjunções, adver

bios conjunctivos, ou phrases que tem a mesma

funcção , que não só ligão o sentido , mas indicão

as diversas relações que existem entre humas e ou

tras.

' . Sjnta.xc de concordancia irregular.

As irregularidades da concordancia são apparen-

tes e não reaes, por quanto, como já disse, resul-

tão da omissão determos que se subentendem. Isto se

torna evidente pelas seguintes regras.

I. Dois ou mais substantivos de generos diversos

levão o adjectivo correspondente ao plural e á ter

minação masculina, salvo se o ultimo nome he

plural ,e feminino.

. Exemplos.

O homem e a mulher são destinados a perpe

tuar a especie. Nesta phrase destinados concorda

com—hum e outro ou ambos os entes ou animacs.

Seus temores e esperanças erão vaus. Suben-

tende-se : seus temores erão vãos, e tambem suas

esperanças erão vaus. Ou erão vãos seus temores

e (tambem t> erão) suas esperanças. x

u4 virtude , valor , magnanimidade e esforco

proprio. Neâta e outras phrases semelhantes em

que o adjectivo final convem a todos os substantivos

que qualifica , subentende-se junto a cada hum
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d'elles no genero correspondente; v. g. virtude pro

pria, valor proprio, etc.

Hum e outro usão-se muitas vezes para designar

dois substantivos dos quaes hum he feminino. Ex.

Eu possuia riqueza e socego , elle hum e outro me

tirou; porque se subentende iew (hume outro

lem ) ou outro substantivo masculino.

Na phrase seguinte e outras semelhantes , o ad

jectivo plural concorda com o substantivo mascu

lino pela regra geral da preeminencia do genero

masculino sobre o feminino , preeminencia que nasce

de serem os substantivos predominantes masculinos.

Quando dizemos : os vicios e não as virtudes ião

os que entre si discordão , omittimos por brevidade

a segunda proposição : os vicios são os que entre

si discordão, e não são as virtudes as que' entre si

discordão. Eis a oração completa , e a razão porque

Os transposto concorda com vicios.

II. Estando hum substantivo no singular e ou

tro no plural, concorda o adjectivo com este em

genero, segundo o uso mais geral; mas em bons

autores, e principalmente nos poetas, não faltão

exemplos do contrario. Ex. Não são vossos poderes

e liberalidade tão limitados. Neste exemplo segue-

se a regra geral. As fazendas e o dinheiro erão

muitas , isto he , subentende-se (e o dinheiro) era

muito. Camões disse correctamente : '"' .* ' '

. , ,. . . - . , v . Vt :-\.v\ v. 4

Porque essas honras vans , esse louro puro . ' . .

Melhor he merecé-los sem os ter, ' " ''

Que possuí-los sem os merecer.
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Subentende-se bens, dons. Cortereal disse não

menos bem : as calças e o juòão de ouro lavrados,

subentendendo , atavios, trajes, etc.

III. Nos titulos femininos de magestade, alteza,

exccllencia, eminencia illustrissima , reveren-

ria , senhoria , mercê , etc. , precedidos do posses

sivo vossa, concordamos o adjectivo com o genero

da pessoa a quem faliamos ou escrevemos : se he

homem , dizemos vossa magestade , excellen-

cia, etc, he servido , etc; se he mulher — ser-

vida, etc.

O mesmo praticamos com substantivos femininos

a que se subentende o appellativo homem ou outro

do genero masculino ; v. g. hum trombeta , hum

rabeca , hum guarda , etc

IV. Os participios ou adjectivos usados adverbial-

mente não concordão com os nomes que regem ,

porque adquirem força adverbial pela addição suben

tendida de hum nome com que realmente concor

dão. Ex. Excepto algumas pessoas distinctas; su

bentende-se o numero. Mediante as suas suppli-

cas ; subentende-se a efficacia, o effeito de. Salvo a

honra e os direitos, subentende-se posto em lugar

salvo. O mesmo se applica a não obstante, supposto,

em que se subentende acção, caso, etc.

V. Ha discordancia apparente de numero quando

a nomes do singular se ajuntão adjectivos ou verbos

no plural, ou quando a nomes do plural se ajunta o

verbo no singular.

Quando hum substantivo collectivo partitivo do
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singular he seguido de hum nome plural prece

dido da preposição possessiva de, o verbo vai ao

plural , se bem eme pode correctamente pór - se no

singular. Ex. Huma multidão do homens correrão

ou correo. Na primeira construeção , o verbo corre

rão concorda com homens (em multidão) ; na se

gunda correo concorda com multidão. No caso de

gente, povo , e outros collectivos, he licito pór o

verbo no singular ou no plural ; v. g. : grande quan

tidade, numero, multidão de povo, de gente, aco-

dio, ou acodirão.

Os collectivos geraes do singular seguidos de no

me no plural, requerem o verbo no singular; v. g. : o

exercito dos Turcosfoi derrotado, porque exercito

he o sujeito simples e completo ; dos Turcos equivale

a turco, e não influe no valor numerico do exer

cito.

\ I. Os adjectivos collectivos universaes , tudo e

nada, pospostos a huma serie de substantivos, ainda

que sejão do plural, levão o verbo ao singular, por

que se subentende isto, esta serie ou ordem de cou

sas, de productos, de factos , ete. , ou dVíto, etc.

Ex. O ouro, os diamantes, as perolas, tudo (isto ,

toda esta serie ou sorte de productos) he terra e da

terra. Bens, dignidades, honras, tudo (isto, esta

serie de dons) desapparece á morte. Jogos, conver

sações, espectaculos, nada (disto, nenhuma d'estas

cousas) o tirava do seu retiro.

VII. Com os collectivos do plural se põe ás vezes

o verbo no singular, ou este seja haver, ou composto

delle no infinitivo regido por outro impessoal, como
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succede , acontece— haver. Em quanto aos im-

pessoaes, já disse por que razão não tem senão a

terceira pessoa do singular.

Acontece haver pessoas , pode haver homens :

subentende-se o facto de; he cousa ou caso pos

sivel.

Vôs, usado em vez de tu, leva o verbo ao plural,

mas o adjectivo correspondente fica no singular,

porque he attributivo da pessoa , que he huma só.

Em quanto ao verbo , a sua terminação pessoal he

determinada pelo pronome vós , que abusivamente

se tem applicado ao singular, por huma ficção que

converte o individuo em hum ente multiplo, e que

lhe suppõe adjunctos. Por isso dizemos : se na vida

(vós), seguirdes a opinião, nunca sereis riceo; se

a conformáreis á natureza , nunca sereis pobre.

Tambem alguns escriptores antigos usarão de nós

da mesma maneira , e Barros escreveo : Antes seja

mos (nós) breve que prolixo; e Fernão -Lopes :

Nós não somos abastante para cumpridamente lou

var. Mas hoje ninguem tal escreveria; são maos

exemplos para imitar , e devem ser proscriptas estas

locuções como incorrectas. A segunda foi com razão

reprovada por Francisco Dias, e mal justificada pelo

Snr J. S. Barboza.

Hum e outro , e nem hum nem outro admittem O

verbo e o adjectivo, tanto no singular, como no

plural. Ex. Hum e outro he bom, ou são bons.

Nem hum nem oontro he bom ou são bons. Mas,

com os nomes appellativos não ha a mesma liberdade.

Dizemos : hum e outro homem , e não homens. A
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razão he, que nos primeiros (Testes exemplos, suben-

tendem-se os dois substantivos , separada ou collec-

tivamente, e que no ultimo, subentende-se depois do

appellativo homem—dos dois presentes ou de que

faliamos.

VIII. Quando na oração concorrem muitos nomi

nativos de differentes pessoas do singular com hum

só verbo, este põc-se no plural, concordando com

todos elles em numero ; e , em pessoa , com a mais

preeminente, isto he, com a primeira de preferencia á

segunda , com a segunda de preferencia á terceira.

Ex. Eu e tu estamos resolvidos a viajar. Elle e tu,

ou tu e elle estais sentados. Nós e vós iremos á caça.

Subentende-se, no primeiro caso, ambos;nosegundo,

elle está; e no terceiro, vós ireis..

A estas irregularidades apparentes de concordan

cia chamão os grammaticos syllepse ou concebi-

mento, e synthese ou combinação , porque a con

cordancia se faz com hum termo subentendido.

Das discordancias ou solecismos.

As precedentes regras são as que a razão e o uso tem

geralmente estabelecido ; mas a ellas faltão ás vezes os

melbores autores fazendo discordancias ou solecis

mos nos termos da proposição. Humas d'estas licen

ças são desculpaveis , mormente na poesia ; mas ou

tras são viciosas e devem evitar-se. Só d'estas

fallarei.

.1. Humc outro e nem hum nem outro seguido

de nome appellativo , deve este estar no singular j
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mas alguns autores (v. g. Frei Luiz de Souza)

O põem no plural. Ex. Hum e outro arcebispos.

II. Cada, cada hum, cada qual, não admittem

depois de si o verbo no plural, se bem que este erro

se ache em autores antigos.

III. Substantivos ligados pela preposição com, ad

mittem o-verbo no plural, mas melhor he pô-lo no sin

gular . Em quanto ao adjectivo, he mais correcto pó-lo

no singular. Todavia bons autores o põem no plural.

IV. O Snr J. S. Barboza reprova o uso do artigo

indeterminado o junto ao verbo ser, quando não

Concorda com o adjectivo ou appellativo antecedente

ã que se refere. Acha pois incorrectas as phrases se

guintes : esta historia acabará de desenganar os

que devem íe-lo; e outra de Vieira '. debaixo d'es~

tes accidentcs se encobre grande substancia, a

qual se manifestará brevemente , quandojá hoje o

não esteja. Mas nenhum erro ha nestas locuções , .

em que se subentendem os participios desenganado

[sé-lo por ser desenganado) , e manifesto (o não

esteja por não esteja manifesto').

V. Erra-se omittindo ou pondo o artigo fora do

caso em que a syntaxe prescreve o uso ou omissão

d'elle. Deve dizer-se : os pais e as mais : o senho

rio dos homens , das terras e mares , e não : os

pais e mais : o senhorio dos homens, terras e

mares.

O mesmo se deve practicar com os adjectivos que

íem significações oppostas. Jacyntho Freire de An

drade disse erradamente : com os successos prospe

ros, e adversos, em vez de— com os successos
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prosperos, e com os adversos. Quando em lugar

do artigo se põe outro determinativo como meu ,

minha, este, esta, seu, sua, etc. , este se deve

repetir; v. g. meu paie minha mãi; este homem e

esta mulher, etc. , e não : meu pai e mãi; este

homem e mulher, etc. Hum nome appellativo,

acompanhado de adjectivos determinativos pessoaes,

não carece 'de artigo ; v. g. meu pai , tua mãi, seus

bens , meus avós , teus antepassados ; mas no plu

ral usa se tambem do artigo sem erro, e até no

singular, quando se pertende designar pessoa, pes

soas, ou cousas de huma maneira mais positiva.

£x. Os meus antepassados forão todos homens

de bem. O seu amigo esteve cd hoje.

O collectivo universal todo nunca equivale a cadat

como quer o Snr J. S. Barboza, e por conseguinte

lie muito mais correcto, bem soante e conforme

ao uso, dizer com o artigo : todo o ho/ucmhc mor

tal, do que todo homem, etc. Todo o homem

equivale, não a cada homem, mas a—todos os ho

mens ou qualquer individuo da totalidade dos

homem.

Á hum appellativo indeterminado não se deve

ajuntar que relativo, equivalente a o qual. Por isso

não diremos : Pedro hc homem que muito estimo,

mas sim :—he hum homem que, etc. , ou : he homem

a quem muito estimo. Mas diz - se elegantemente,

subentendendo o artigo : Casa que mal se edifica

cm breve cahe; cão que ladra não morde. Barros

disse : o tempo não gastará doutrina, costumes,

linguagem, que os Poiluguezcs nesta terra deixá~
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rão. Seria mais correcto—a doutrina, os costumes,

a linguagem f etc.

Quando que , relativo e conjunctivo, pode refe

rir- se a hum dos dois substantivos que o precedem,

causando ambiguidade, he melhor substituir-lhe

o qual, a qual, etc. Ex. Hum pheiíomeno da natu

reza , que he admiravel. Pode haver duvida se a na

tureza ou o phenomeno he admiravel, e por isso

convem substituir, o qual, se se trata do pheno

meno, e a qual, se se alluda á natureza. Quando

porém a preposição de indica meramente possessão ,

não pode haver equivoco ; v. g. homem de probi

dade equivale a homem probo ou dotado de pro

bidade , e por conseguinte , o que subsequente

não pode referir-se senão a homem , e não a probi

dade.

Outro tanto se applica aos participios imperfeitos

activos ou gerundios em ndo , quando tem sujeitos

differentes. Por exemplo, Jacyntho Freire de An

drade errou duas vezes na falla de Coge Çofar :

sendo vassalo (eu) , me tratou como amigo , e me

amou comofilho. E quando disse — estamos ali

mentando os homicidas do nosso monarca, em

nossa mesma casa , gozando (elles) como herança

a praça , que assegurarão com tão atroz delicio,

hontem hospedes , agora senhores. Na primeira

oração omittio eu , e na segunda elles , e assim deixou

o sentido duvidoso.

Cujo, equivalente a de quem, do qual, não deve

empregar- se em lugar de qual, que, sem preposição ,

ou de quem. Assim não diremos : hum homem cujo
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não conheço, mas sim o qual, a quem, ou que

não conheço. Nem imitaremos Lobo quando disse ;

o bem de cujo Deos sabe.

Tambem ba solecismos e discordancias na ligaçãa

das proposições totaes que compõem os membros de

qualquer periodo , todas as vezes que a proposição

principal não condiz com as suas subordinadas ou

dependentes, ou por não corresponderem as conjun

ções que ligão o sentido, ou por má collocação das

orações ou sentenças. Quando as conjunções não

estão em correspondencia humas com as outras ;

v. g. se em vez de ainda que e comludo, se subs

tituisse a esta assim tambem, ou se , começando por

assim como, acabassemos por comtudo, haveria

discordancia de sentido. A má colloeação faz desli

gar o que deve estar unido , e vice versa.

Os bons autores dizem : eu sou o que fallei , ou

o que fallou. Moraes diz que o primeiro be o mais

correcto , « porque que refere-se , ou substitue-se a

eu, e vale tanto como , e eufallei » Isto he inexacto :

eu sou o que equivale a—eu sou aquelle que , e por

conseguinte deve pór-se o verbo na terceira pessoa

fallou, ou, o que he preferível, mudar a phrase

em—eu sou quem fallou. O uso do verbo na pri

meira pessoa be todavia frequente nos bons autores

antigos, v. g. cu sou a que ando." Quem és a que

me fallas?
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Da Sjntaxe de regencia regular.

Chama-se regencia a dependencia das partes da

oração, cujo sentido he determinado por huma del

ias por meio de preposições , de verbos , e de adjec

tivos ou adverbios que participão da natureza dos

verbos.

Como em portuguez não existem terminações

dos nomes que determinem as relações d'elles com

outros nomes ou verbos , usamos de preposições ,

das quaes as principaes são : a , de , para , por,

em, com, contra. Por meio d'ellas supprimos os

casos dos latinos , os quaes todavia empregavão

muitas vezes ao mesmo tempo a terminação e a pre

posição, no accusativo , e ablativo. Alem d este meio,

temos certa collocação de palavras appropriada a

determinar as relações dos membros do periodo ; e

as desinencias dos verbos , para marcar a pessoa , o

numero, o tempo e o modo.

As relações de pessoa a que se refere o verbo , ex-

primem-se pelos pronomes pessoaes me, te , se, lhe,

nos, vos, lhes, sem preposição ; e por : mim, ti, si,

migo, tigo, sigo , nós , vós, nosco , vosco , prece

didos de preposição. As relações dos nomes indicão-

se pelo lugar que elles tem na sentença , ou por

preposições , que exprimem a relação em que hum

termo está para com o seu antecedente , ou este esteja

só, ou acompanhado de adjectivo ou verbo.

Excepto os pronomes que acabo de apontar, o os
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verbos, nenhuma outra parte da oração soffre in

flexão por effeito da regencia, ou esta se faça por

preposições ou por verbos. Portanto, basta conhecer

o verdadeiro valor das preposições e dos verbos para

a regularidade da syntaxe. A difficuldade, cm quanto

ás preposições, consiste em muitas d'ellas serem

usadas em sentidos diversos, exprimindo relações

differentes; o mesmo acontece aos participios dos

verbos e aos adjectivos derivados d'estes. Comecemos

pelas relações dos nomes que correspondem aos casos

dos latinos.

A preposição de latina, tem diversos sentidos em

portuguez, se bem que todos derivão da significa

ção primitiva d'esta particula.

De, na sua significação primitiva e directa, ex

prime a ideia de separação ; todos os sentidos em

que esta preposição he empregada , derivão por ana

logia d'este. Se indica possessão , he porque liga

hum nome com o seguinte, como fazendo humd'elles

parte do outro, e por isso ora o primeiro, ora o se

gundo , he o possuidor ou o possuido , o principal

ou o subordinado ; v. g. o livro , o chapeo , a es

pada de Pedro , equivale a—o livro , etc. , desta

cado, separado das cousas pertencentes a Pedro.

Pelo contrario, nasphrases : senhor de Guiné; dono

da casa, o segundo termo he que está destacado

ou separado do possuidor , que he o primeiro termo.

O mesmo se observa em : vaso de ouro—de prata;

terra de pão ( da qual nascerá ou sahirá pão ) ;

homem de probidade (que possue probidade, de

quem procedem acções honradas ). O que se ap
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plica ao lugar, igualmente convem ao tempo , e á

causa ou instrumento de acção. Exemplos :

Venho de Paris, isto he—affastei-me daquella

cidade , e cheguei aqui.

De hoje a oito dias , marca igualmente o tempo

de que se conta a duração.

Hei deJazer, significa que a partir do instante

em que estou fallando , tenciono fazer , em tempo in

determinado, porque não ha termo que marque o

prazo da acção; v. g. d manhan.

Pegou da espada, equivale a— pegou na espada

que estava destacada da pessoa.

Alexandre erafilho de Philippe de Macedonia.

Nesta phrase o primeiro de exprime a extracção ,.

emanação , filiação ; e o segundo denota igualmente

a terra de que era oriundo , ou de que era rei.

Da ociosidade procede a maior parte dos vicios.

O primeiro de (de a) denota a origem de que pro

cedem os vicios ; o segundo de (de os) significa parte

tirada da totalidade dos vicios.

Nas phrases : puro de mancha; limpo de odio;

descuidar-se , desgotar-se , esquecer-se de alguma

cousa; diverso de iodos ; o de denota separação ,

apartamento , assim como em : hum quarto da

casa.

Cego de ira ; tocado de medo; arder de amor, etc. ,

denotãoa causa, a qual sempre se suppõe separada

do sujeito.

Homem de cor, indica que a côr nelle he hum

IO*
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accidente não essencial , que poderia estar destacado

do sujeito.

Nas phrases adverbiaes : depressa, de vagar,

de repente, o de indica a origem d'onde procede a

acção e a sua continuação, partindo d'esse ponto ou

estado depressa, vagar, reponte. Em muitas phra

ses de pede hum nome , que se omitte por brevi

dade, e que deve subentender-se. Ex. Moco de re-

cados , subentende-se de fazer. Dar de esporas ,

isto he golpes de esporas. Tratar de cobarde .-

subentende-se de ser, ou de obrar com cobardia. Os

antigos dizião :forão d'elles a cavallo , e d'elles a

pé , subentendendo alguns ou parte. Accusar do

crime, equivale a aceusarde tercommetudo o crime.

Antes dos infinitivos impessoaes, de tem o mesmo va

lor que precedendo os nomes ; v. g. desejoso de

saber—de adquirir reputação ; —-de voltar d pa

tria, ete. , denotão cousa não possuida, isto he des

tacada, separada da pessoa, e que ella deseja ap-

propriar se ou alcançar. Acabar defazer, equivale

a—chegar ao termo da obra começada. As lo

cuções : pobre de mim ! mal de ti! e outras seme

lhantes, são phrases contractas em que de exprime

origem ou causa exterion. que influo sobre a

pessoa.

Em algumas phrases o uso da preposição de deixa

o sentido ambiguo , quando, de dois termos ligados

por esta particula , he incerto qual seja o principal e

qual o subordinado ; v. g. o amor da patria , de

Deos , dosfilhos , em que não se sabe se he o amor

rçue temos á patria , a Deos , aos filhos , ou o que
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elles nos tem. Por iseo, melhor he dizer d patria, a

Deos , aos filhos , quando se entendem estas expres

sões no primeiro sentido, a não serem determina

das por outras pospostas ; v. g. o amor de Deos

para com os homens ; da patria para com os cida

dãos; dosfilhos para com os pais , etc.

O que acabo de espór relativamente á preposição

de, se applica a todas as mais : a significação di

recta e primitiva de cada huma explica todas as ana

logicas e figuradas. Sirva de exemplo em , cuja si

gnificação he entrada cm intcrvallo , e por analogia

lugar ou tempo decorrido , termo , epocha , estado,

situação physica ou moral, o objecto, o preço,

valor , conta. Ainda nas phrases em que em he usado

em sentido o mais apparentemente remoto do primi

tivo, este se deixa ver; v. g. em sendo noite sa-

hirei de casa : neste exemplo e em todos os mais

em que a preposição precede o gerundio, em exprime

o instante ou secção do circulo diurno onde enceta

ou entra a noite, ou onde a luz do sol cessa de

illuminar a abóbada celeste. Avaliado em, significa :

posto em confrontação com as divisões de huma me

dida de extensão , capacidade ou peso.

A collocação das palavras influe no sentido, que

muitas vezes he bem diverso, sendo ellas antepostas

ou pospostas. Isto se observa principalmente nos

adjectivos , que mudão de significação antes ou de

pois dos nomes que qualificão : homem grande e

grande homem; pobre homem e homem pobre, etc,

A diflerente accepção nasce de ser o adjectivo to

mado ora no seu sentido stricto, ora no figurado.
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Quando da collocação do adjectivo resulta esta diffè-

rença , he sempre a accepção figurada exprimida pela

sua anteposição, e a stricta pelo adjectivo posposto;

assim , grande homem he hum homem grande em

qualidades, e homem grande , em estatura. Pobre,

antes de homem , significa apoucado de faculdades

ou de espirito, e depois do substantivo, significa es

casso defazenda. Homem gentil significa que tem

gentileza; e gentil homem he hum titulo de gran

deza em que gentilhe tomado em sentido figurado,

e significa nobre de extracção. Todavia , neste

exemplo, a diversa significação provêm de radi-

caes distinctos ; sendo hum gens , latino , e o outro

gcnt, francez antigo, que significa lindo, airoso ,

gracioso.

Os verbos usados interrogativamente precedem os

pronomes pessoaes, expressos ou subentendidos, e

pelo contrario, lhes são pospostos, quando aoração he

afiirmativa ou negativa; v. g. queres (tu) ir pas

sear? Tu queres ir passear.

Os verbos são regidos , quando a acção ou situa

ção que exprimem depende de outros verbos ou pre

posições ; e regem , quando a significação do verbo

recabe directa ou indirectamente , immediata ou me

diatamente, sobre qualquer objecto material ou ideal.

Já disse como os verbos são regidos por preposi

ções , ligados por conjunções , e modificados por ad

verbios ou phrases adverbiaes. Conhecido o valor

d'estes termos , não existe difficuldade alguma para a

recta construcção ou intelligencia da oração, salvo ha

vendo palavras subentendidas e construcção irregular.
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Deve notar-se que de todas as partes da oração só

o verbo rege tempos de verbos.

As conjunções não tem influencia directa nos

verbos, e só parecem determinar o tempo , por se

identificarem como o modo e tempos d'elles. Por isso

dizemos : Se tu es amante de musica gostarás

do concerto ; se tu Jbres ao concerto ouvirás

boa musica ; e se tu fosses tão valente como

teu pai, não recearias affrontar estes perigos. Em

todas estas phrases , se exprime condição , duvida ,

supposição , e o verbo muda de modo e tempo con

forme o pensamento. Outrotanto acontece com o con-

junctivo que, pois dizemos : Quero que /aças, e

digo queJazes muito mal. Admillo que assim seja

—-fosse. Em todas estas locuções he o verbo ante

cedente que rege ou determina a inflexão do subse

quente, que corresponde ao tempo e modo que per-

tendemos expressar. Para não commetter erro nesta

regencia , basta conhecer bem o valor dos modos e

a natureza dos tempos, o que já expliquei tratando

do verbo.

Todos os verbos podem reduzir-se a tres classes ,

relativamente ú regencia. A primeira he dos cha

mados activos que requerem hum objecto directo

sobre que recahe a acção que exprimem : v. g. cor

tar madeira , comer carne. Estes verbos não ca

recem de intermediario para completar o sentido da

oração , e as palavras ou phrases por elles assim re

gidas chamão-se regime directo ou complemento ob

jectivo; v. g. Quero comer carne; desejo Jazer

huma viagem. Tudo quanto se segue ao primeiro
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verbo regente, he o seu regime , o qual pode ser mais

ou menos complexo pela addição de termos ou phra-

ses modificativas , circumstanciaes , ampliativas ,

como por exemplo : quero comer carne assada d

ingleza; desejofazer huma viagem por mar, ou d

Índia , etc.

A segunda classe de verbos , alem do regime ob

jectivo ou directo , admitte outro indirecto ; v. g.

dou este livro a Pedro , ou dou a Pedro este livro ,

porque a inversão não destroe a concordancia.

A terceira classe de verbos comprehende os que

não tem regime algum , como os impessoaes , porque

«ncerrão cm si o sentido completo de buma oração

independente, e os que só admittem regime indi

recto : taes são os chamados neutros , os passivos

(ou voz passiva dos verbos activos). Dos primeiros

pode servir de exemplo chover, nevar, que equiva

lem a cahir chuva, neve. Os segundos formão hum

sentido incompleto o qual carece de complemento que

o termine ou determine. Nos verbos passivos, v. g.

sou amado , que equivale a sou o objecto do amor

de outra pessoa , falta expressar qual ella seja ; v. g.

— de Julia, de Luiza, etc. Nos verbos que expri

mem o estado, e não acção exercida sobre alguem ou

alguma cousa , comofugir, gritar, clamar, compa

decesse, offender-sc , duvidar, falta hum comple

mento ou regime indirecto que exprima a relação,

V. g.fugir—-a hum perigo, de hum inimigo. Gri

tar, clamar, — a, ou por alguem. Compadecer-sc

-—de alguem. Offender-se—de hum dito, etc.

Duvidar— de alguma cousa.
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Alguns verbos, de ordinario neutros, admittem re

gime directo , v. g. viver vida regulada , dormir

hum bom somno : Subentende-se gozando , disfru-

tando—vida, somno, etç.

Os verbos activos simples , ou pronominaes que

tem por seu regime directo os pronomes me , te ,

se, nós , vós., se, requerem, alem d'este , o re

gime indirecto complementado ou relativo ; v. g. :

affàstar-me (eu), desviares - te (tu), desviar-se

(elle) , desviarnio-iws (nós), desviardes - vos (vós),

desviarem- se (elles)—de qualquer cousa ou pessoa.

Dar-se ao trabalho de , etc.

Pelo contrario, nos verbos activos relativos , prono

minaes relativos , ou neutros , os pronomes são re

gime indirecto : v. g. dar-te-hei hiwia boa nova;

isto he, a ti. Contar-vos-hci huma historia; isto

te, a vós. Dar-lhe quero hum presente; isto he,

a elle. Arrependcr-se de seus erros; isto he, sen

tir cm si arrependimento. Os pronomes me, te, se,

nos, vos, se, com estes verbos, equivalem a em mim,

em ti, em si, em nós, em vós, em si, (ou nelle ,

nella, nelles , nellas) ; v. g. arrependo-mc , ar-

rependes-te , arrcpende-se , airependemo-nos , ar-

rependeis-vos , arrependem-se. Lhe ,lhes , he sem

pre regime indirecto, porque significa a elle, a ella,

a elles , a ellas.

No regime directo dos verbos activos, usa-se mui

tas vezes da preposição a , que não he essencial , e

se emprega, ou por euphonia , ou para evitar ambi

guidade , v. g. amo 'a Pedro , em lugar de amo

Pedro; louvo a Deos , em vez de louvo Deos.
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A preposição a he necessaria, quando, por effeito da

inversão , fica duvidoso qual seja o sujeito e qual o

objecto : v. g. a Deos louva o infeliz. Se dissesse

mos Deos louva o infeliz, o sentido seria o op-

posto.

Quando me, te, se, nos, vos, se, são regime de

verbos puramente activos, não equivalem, como dr-

zem os grammaticos , a : a mim , a ti, a si, a nós ,

avós, mas sim a: minha, tua, sua (d'elle ou

d'ella), nossa, vossa pessoa, ou nossas, vossas,

suas (d'elles, dellas), pessoas. Nesta accepção são

os accusativos latinos me, te, etc, e na outra de a

mim, a ti, etc, são os dativos mihi, tibi, etc.

Mim, ti, si, equivalem a meu eu, ou meu indivi

duo, teu individuo , seu individuo , etc.

Os adjectivos, participios, e adverbios de significa

ção relativa, tem a natureza dos verbos neutros , e

requerem complemento que termine ou determine

a sua significação ; v. g. apto ( que tem aptidão )

pala isto ou aquillo ; pertencente a cousa ou pes

soa; tendente a termo , fim , etc. ; dependente de

cousa ou pessoa; concorde com isto ou aquillo ;

empenhado em obra, projecto , etc. A significação

do verbo indica a preposição que lhe corresponde ,

e muitas vezes já ella vai incluida no adjectivo , e se

repete, v. g. concorde com, empenhado em , en-

volvido em, í/itroduzido em ou dentro de.

Os pronomes pessoaes meu, teu, seu, nosso,

vosso , são sempre complemento possessivo. Meu

—significa pertencente a mim; teu— pertencente

a ti; seu— pertencente a elle , ella, elles , ou ellas,
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ou pertencente a si ; nosso pertencente a nós; vosso

pertencente a vás. Por isso, meu filho, minha mu

lher, teu pai, vossa mãi • minha, tua desgraça,

exprimem claramente a possessão , e a pessoa que

possue ; mas o uso tem introduzido locuções ambi

guas : v. g. saudades minhas , — tuas , — suas , que

se toma , ora por saudades que eu, tu, elle tem, ora

por saudades que alguem tem de mim, de ti,

etc. O primeiro sentido he o mais correcto ; mas o

segundo he mui vulgar. A collocação do substan

tivo depois do pronome não deixa equivoco , e fica

o sentido na primeira e mais correcta accepção.

Hoje as mais das pessoas entendem a phrase : sau

dades tuas me tem consumido , por saudades

de ti.

Da Syntaxe de regencia irregular oufigurada.

A principal irregularidade da syntaxe consiste na

suppressão de termos, que, subentendidos, tornão

a oração regular. D'estes huns se achão já expressos

na phrase , e por brevidade e elegancia se não repe

tem; outros faltão inteiramente e subentendem- se.

Chama-se ellipse huma e outra suppressão de tep-

mos; os grammaticos minuciosos distinguem di

versas especies desta figura , mas sem a menor uti

lidade. Ellipse he hum termo grego que significa

suppressão.

Quando bum mesmo verbo rege muitos substan

tivos , ou se refere a elles, escusa ser repetido ; v. g.

A terra nutre infinitos animaes , o mar grande
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copia de peixes, o ar aves sem numero. Folga

o mercador no trato , o navegante em viagem

prospera, o lavrador no campo , o militar na

guerra. Na primeira phrase, o verbo nutre, e na se-

gunda^/ò^a , se subentendem a cada membro do re

gime. O caminho da verdade he unico e si/n-

ples ; e o da falsidade he vario e infinito : onde

o substantivo caminho se subentende depois de e o.

Nas proposições, formadas de muitas incidentes

-continuadas , o sujeito ou attributo da primeira se

subentende antes de todos os relativos conjunctivos

das seguintes ; o que não succede , quando as inci

dentes são subordinadas humas ás outras. Exemplo :

u4s paixões que pervertem o juizo , queperturbão

.a razão, que injlammão o corpo, destroem afieli-

cidade^do homem.

A todo o adjectivo que está sem substantivo

expresso na oração , se subentende hum ; v. g. o

christão (homem); os sabias (homens). Outro tanto

acontece a todo o substantivo precedido de artigo

ao qual se não segue nome appellativo ; v. g. o

Guadiana (rio); o Portugal (reino, estado) ; o

Camões (poeta , autor) ; o justo , o injusto (prin

cipio, acto).

Nas orações sem verbo expresso, sempre se sub

entende hum ; v. g. antes poucas letras , com boa

consciencia, que muitas sem probidade : suben-

tende-se depois de antes , o verbo quero , estimo ou

prefiro. Quando dizendo : bons dias ! subentende

mos—te dêDcos , ou tenhas tu. Que tal? entende-

se—te parece. Todos os vocativos são ellipticos : o
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Pedro, equivale a vem cá, ouve -me, Pedro!

Os pronomes pessoaes se subentendem nas pes

soas dos verbos , quando se não achão expressos ;

v. g. vou (eu) , vais (tu) , vai (elle) , vamos (nós) ,

ides (vós), vão (elles).

A toda a preposição seguida do seu complemento ,

se subentende algum verbo; v. g. até logo (te es

pero). A Deos (peço te guarde).

A todo o verbo -activo, e a qualquer outra palavra

de significação relativa, estando só e absoluta na

oração , se deve subentender hum complemento, que

seja ou o objecto da acção do verbo , ou o termo da

sua relação ; e a toda a linguagem subjunctiva se

deve subentender outra indicativa antecedente que a

determine. Exemplos :A Françaarma(isto\iegente,

ou navios"). Este homem está sempre lendo (es-

criptos), escrevendo (papeis), meditando (cousas).

Sou pai (de filhos). Os estudos são uteis, e a igno~

rancia perjudicial (ao homem). Eu vou agora, tu

irás depois (de mim). Praza a Deos que consigas

o teu fim; isto he—Desejo que praza a Deos , etc.

A todo o relativo que está só na oração sem ante

cedente, ou pareça meramente conjunctivo, ou faça

parte de huma phrase adverbial , se subentende

sempre hum antecedente. Ex. Creio que sabes; du

vido que saibas. Isto he, a cousa a qual eu creio

he—tu sabes ; a duvida a qual eu tenho he—tu

saibas. E isto he tão certo que muitas vezes se

omitte o que conjunctivo ; v. g. espero consigas o

intento; recommendo -te tenhas cuidado. Depois,

desde que partiste, subentende-se o momento em
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que (no qual). Visto que não he possivel; isto he,

visto o motivo pelo qual não he possivel.

Nas phrases interrogativas o tom da voz basta para

solicitar resposta á pergunta , a qual huma pessoa

pode fazer a si proprio ; v. g. Porquefui tão cre

dulo? Para que me aventurei? Quem me tirará

d'esta duvida ? Quem deseja consultar-me ? Nestas

phrases he impossivel subentender : diz-me, dizci-

me , etc., e nas seguintes he escusado. Quanto cus

ta esse livro? Quando 'voltarás? Quem he? To

dos estes adverbios , e adjectivos involvem termo ou

termos subentendidos ; v. g. quanto dinheiro , por

que razão; que cousa; quando, em que tempo;

quem, que pessoa , etc.

Alguns grammaticos suppõem ellipse onde a não

ha , e para isso complicão phrases simples , que ima-

ginão contractas, de outras complexas ; v. g. o Da

nubio, rio principal da Europa : subentendem que

he, sem necessidade. A phrase : o homem de pru

dencia considera primeiro que obre , he construida

pelo Snr J. S. Barboza assim : o homem , que he

homem de prudencia , etc. Devia ser—o homem

dotado de prudencia , etc. O gerundio muitas vezes

se omitte , e até he inutil subentendê-lo ; v. g. no

Verso de Camões , sendo —

« Em perigos e guerras esforçados. »

A substituição de huma preposição impropria", em

lugar da appropriada , he erro, v. g. morro com

espada, em vez de a espada.

No uso dos complementos objectivos ou termina-

tivos dos verbos, principalmente quando os infi
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nitivos são regime directo ou indirecto de outro

verbo, he necessario saber se este fêquer ou não

preposição antes do infinitivo regido; v. g. devo

dizer; faço saber; ouço dizer —faliar '—gritar;

perLendo alcançar — obter; — sei viver — es

crever, etc. Os seguintes, e muitos outros reque

rem a preposição de : acabar de Jazer ; acertar

de passar; desesperar de salvar a vida; cessar

de trabalhar, e os compostos de Des, assim como os

pronominaes admirar-se , cansar-se, abster-se ,

desgostar- se , espantar- se , etc. Cansai'' se ad-

mitte em, v. g. cansei-me em ensinar.

Outros requerem a preposição a; v. g. : ajudar j'

.animar, aprender, chegar, contribuir, acostu-

mar-se.

Outros requerem em , como : condescender ,

convir, comprazer , cuidar, empenhar-se , exer-

citar-se , metter-se , oceupar-se , persistir , etc.

Outros emiim usão-se com quasi todas estas re

gencias; v. g : começar a, ou de escrever. Os

nossos classicos usão de a e em com os Yerbos : ac+

crescentar, delerminar-sc , inspirar, outorgar

prover, restituir, resolver, sobir, tomar, traba~

lhar, etc.

Para evitar o erro que resulta do uso improprio

de huma preposição em vez de outra depois do

verbo regente, não dão os grammaticos regra al

guma , e só mandão consultar o uso dos bons auto

res. Todavia, he facil deduzir da significação e na

tureza dos verbos, se elles requerem preposição, e

qual. . ..
* ., ■ q-, > :. . •. , ih
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Em geral, quando o verbo exprime hum estada

ou acção determinada , requer preposição antes do

infinitivo regido ; v. g. acabar de escrever; conti

nuar a ler; ajudar a vestir ; teimar em exigir;

cessar de gritar; admirar -se de ver, etc. Todos

estes verbos tem hum sentido definito e determi

nado : acabar he attingir o termo, e por conse

guinte he preciso determinar o termo de que cousa.

Continuar exprime dar continuação — a alguma

obra. Ajudar, dar ajuda — a alguem. Teimar,

he pór insistencia ou affinco — em alguma cousa.

Cessar, he suspender a acção — de, etc. D'onde

se colhe que a preposição , e a natureza delia são

determinadas pela significação do verbo ; v. g. mel-

ter-se, cuidar, requerem em, porque significão met-

ier a si, ter cuidado. O mesmo se applica a verbos

que regem nomes; v. g. chegar requer a,"porque

significa estar junto ou proximo — a algum lugar.

Pelo contrario , ouvir , fazer , saber, pertender,

querer, não admittem preposição , porque exprimem

ideias indeterminadas cujo complemento he hum

substantivo , ou hum infinitivo substantivado. Ôu-

vir, equivale a sentir com o ouvido ou pelo ouvida

•—hum som. Fa,zer, he executar huma acção. Sa-

ber he possuir a sciencia de —, e só lhe falta por

complemento hum substantivo ou infinitivo , v. g.

viver , pintar , etc. Pertender significa ter per-

tenção de , e , como o precedente, já involve a re

lação exprimida pela preposição de; só lhe falta o

substantivo ou verbo no infinitivo, que he o regime

directo ou objectivo do primeiro verbo.
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Os verLos que admittem preposições diversas, of-

ferecem dois sentidos ; v. g. começar, significando

dar começo ou principio , requer a (alguma obra) ;

e significando dar principio d tarefa, admitte de

seguido do infinitivo que exprime a natureza da obra.

Do conhecimento intimo do valor das preposições r

no sentido directo e stricto , e no analogico , compa

rado com o dos verbos , se deduzirá quaes são os

verbos que requerem preposições antes do seu re

gime , e quaes ellas devão ser.

Hoje confundem-se de ordinario as duas prepo

sições por e per ; a segunda he só usada em pala

vras compostas e nas expressões de per meio , de

per si. Os antigos dizião : per interposta pessoa r

per interesse, per procurador, etc. 5 e por o amor

de Deos , por a graça de Deos , por a via ordinaria ,

ou pol'o , poVa , contracção de por lo , por la ou d&

por o , por a. Hojequasi todos escrevem pelo , pela,

contracção de por o , por a , e dizemos igualmente :

pelo caminho , pela estrada , e pela razão , pelo

motivo, etc. A verdade he que, se em portuguez por

corresponde ás vezes ao pro latino, muitas outras

equivale a per latino que tambem tem o sentido de

pro; e algumas vezes a prce. Não he pois de es

tranhar que se confundissem as duas preposições,

e que prevalecesse a mais grata ao ouvido , porT

quando está só , e per em composição.

O artigo o he invariavel , todas as vezes que se

refere a hum adjectivo attributivo , ou a nome usado

como attributo. Ex. Asfeias , nem por o serem r

isto he— nem por seremfeias , ou pelofacto de
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serem feias. O concorda com phrases inteiras; v. g.

o seres discreto , sabio , etc. ; o serem civilisados

não tira o serem viciosos. Nestas, e outras phrases

subentende - se o facto de : em outras o acto ;

v. g. o teres tu concebido esse projecto. He huma

ellipse.

Chama -se pleonasmo ou redundancia o em

prego de palavras que não são necessarias para a

perfeita declaração da sentença. Isto se faz , ou

por elegancia e para despertar a attenção repetindo

a mesma palavra , ou por ornato. Na poesia he

muitas vezes necessitada pela metrificação. Quando

a redundancia nem serve de ornato , nem aviva o

pensamento , he viciosa , e chama-se perissologia.

O que alguns grammaticos denominão cnallage, he

a incorrecção na syntaxe , quando se usa hum modo

do verbo por outro , ou quando se põe preposição

redundante, ou hum pronome em vez de outro.

Da Construcção.

Os grammaticos chamão ordem direita ou di

recta da construcção ou collocação das phrases da

oração, á que se guarda quando ella principia pelo

sujeito da sentença seguido dos seus modificantes,

logo o verbo com os seus modificantes , depois

o regime directo ou indirecto, com os seus. Se

mudamos esta ordem, fazemos huma inversão, ou

construcção indirecta. Ambas estas construcções

são naturaes, porque o espirito concebe as ideias

de huma e outra maneira ; e a collocação que em

huma lingua se chama ordem natural, he em outra,
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reputada ordem inversa. Quando porém a serie dos

pensamentos he interrompida pela suppressão de

huma ou mais palavras , a ordem he com effeito ir

regular, e chama-se hjrperhatoa esta figura; v. g„

Desejo saber ao que vim , subentende-se o negocio

a (que vim) , e ha transposição da preposição a e do

artigo o.

Na 'construcção directa da oração composta ,

quando muitos sujeitos se achão combinados com hum

mesmo attributo, ou muitos attributos com hum

mesmo sujeito , ou ao mesmo tempo muitos sujeitos

e muitos attributos entre si , ha tantas orações dis-

tinctas quantos são os sujeitos e os predicados.

Quando na mesma proposição ha precedencia , de

dignidade ou de tempo , esta se deve seguir na or

dem. Da mesma maneira , havendo gradação nos at

tributos , deve conservar-se , indo do menor para o

maior; v. g.

O touro busca , e pondo-se diante ,

Salta, corre, assovia, acena e brada ;

Mas o animal atroce nesle instante ,

Com a fronte cornigera inclinada ,

Bramando, duro corre , e os olhos cerra ,

Derriba ,Jcre, mata, e põe por terra.

Mas muitas vezes, e particularmente na poesia, se

despreza esta regra , e Camões disse :

jirde , morre, bhisphema e desatina.

Nas orações complexas toda a inversão que causa

ambiguidade ou obscurece o sentido, se deve evitar ;

y. g; quando fica duvidoso se o regime objectivo ou
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directo he ou não sujeito, deve evitar-se a trans

posição , ou aclarar o sentido por meio de preposição.

Exemplos : A moca ama o moço, A mulher ama

o marido. Nestas phrases moço , marido , são os

amados ; mas se invertendo dissermos : O moço a

moça ama; o marido a mulher ama , exprimire

mos a ideia opposta ; para evitar o que , poremos ao

moco, ao marido. Outras phrases tornão-se enigma

ticas pela inversão : Digo te que os Gregos os

Turcos vencer podem; ficando duvidoso quem se

rão os vencedores. Pondo aos antes de Gregos ou

Turcos , designaremos os vencidos.

As duas regras mais geraes que se podem dar para

bem ordenar os complementos pertencentes ao mes

mo verbo , quando ha mais de hum na phrase , são>

as seguintes :

i° Nunca pór depois do verbo mais de dois ate*

tres complementos , entre os quaes devem ter o pri

meiro lugar o regime directo e o indirecto > e se ha

mais complementos, antepó-los. Ex. Hoje, pelo meu

criado mandei hum livro a Pedro, para elle estu

dara geometria.

2o Ordenar estes complementos de maneira que

os mais curtos vão sempre immediatos ás palavras

a que pertencem. Esta mesma regra se deve guar

dar com as orações incidentes. Exemplos .: Disfar

çar o vicio com a mascara da virtude, e Disfarçar

com a mascara da virtude os vicios mais vergo

nhosos e infames . Aphilosophia inspira sentimen

tos que nada tem, de austeros , ás pessoas que de

veras se dão ao estudo da natureza moral do Ao



PORTUGUESA.

nem. A oração fica mais bem ordenada assim : JL

philosophia inspira ás pessoas que deveras se dão

ao estudo da natureza moral do homem, sentimen

tos que nada tem de austeros.

O hyperbato ou transposição que interrompe as

relações entre os termos da oração , deve cvitar-se

todas as vezes que causa ambiguidade ou obscurece

e desordena o sentido , ora separando o substantivo

do adjectivo com quem concorda, ou este da preposi

ção incidente que o modifica. He permittido porem

entre o verbo e o seu regime , quando as palavras

ou a oração que os separa, he breve, e não affasta muito

as duas relações. Entre o verbo e o seu regime di

recto, só se costuma pór algum adverbio. He mais

estreita ainda a relação entre a preposição e o seu

consequente ; e não sc devem separar , a não ser por

pronome antes do infinitivo regido ; v. g. para me

explicar.

As regras das transposições são :

i° Nunca metter entre duas ideias relativas huma

terceira , que tenha relação differente.

2o As mesmas modificações que , como parte de

huma das duas ideias relativas , se lhes inter

põem , não serão tão extensas que apartem dema

siadamente huma da outra.

Os poetas e muitos prosadores , antepondo a ele

gancia e o rhythmo á clareza , tomão grandes hber-

dades na syntaxe e na construcção ; mas sempre me

recerão maior louvor aquelles que souberem conciliar

a correcção grammatical com a elegancia e energia

do estylo, e nunca terá desculpa quem, por lisongear
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o ouvido, deixar incerto o sentido da phrase. Huma

das principaes causas do abuso que em portuguez

fizerão os clássicos antigos das inversões e transpo

sições , foi a servil imitação dos autores latinos. Não

reflectirão porém aquelles escriptores que na lingua

Mina as terminações dos nomes permittem transpor

,as palavras, conservando ellas as relações designa

das pelos casos , o que não acontece nas linguas deri

vadas do latim. Hoje escreve-se com mais correcção

e clareza , e não se amontoão tantas orações em hum

periodo, como era commum entre os antigos.

Figuras da dicção.

Às figuras da dicção consistem na addição, sup-

-pressão ou mutação de letra, ou transposição de vozes.

I)a addição de letra usão principalmente os poetas

para augmentar o numero das syllabas, c na prosa ,

per cuphonia ; v. g. Ataiaute, por Aliante, atam-

Jtores, por tambores - darem-no, por darcm-o,Jizc-

rão-no, porJizcrão-o.

Ha suppressão de letras em carcer por carcere ,

esprar por esperar, do, dos, da, das, por de o,

—os, de a,—as, ò por ao , quellc por queelle,

ou seja indicada pelo apostrophe (') ou não. Dar-t'o

por dar-lc o.

Outras vezes por euphonia se substitue huma le

tra a outra ; v. g. á consoante aspera, outra analoga

e doce : pelo , pela, por por o, por a. Inglez por

Ingrez, antiquado ; ou mudando a doce em forte :

Argel por Alger, armazém por ahnazem.
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Em outras dicções ha contracção de mais de huma

letra. Ex. c'o, cos, por como, com os; vê-lo,

vê-la, vê-los, por ver a elle (ello antigo) , ver a

ella, vera ellcs. Buscá-lo, ou buscâ-lo, por bus

car a elle. Estas dicções não equivalem , como

quer Moraes, a buscar o.

Em pelo , pela, he provavel que não ha mutação

do r de per em / , mas sim contracção de per ello ,

-—ella, sendo elididas as letras r de per, e cl de

ello, ella, etc.

Os antigos disserão em no , em na, por em o, em

a, e hoje dizemos e escrevemos no , na , neste, nessa,

nisto, por em o, ema, em este, — esta, — isto.

He erro pór apostrophe no n' , porquanto nenhuma

letra se supprime entre esta consoante e a vogal im-

mediata , sendo o n huma contracção de ir. latino ,

que equivale a em portuguez.

Contrahem-se ou abrevião-se palavras. Ex. San,

são, por santo; gran , grão , por grande; i , por

ide , is por ides; hemos, heis, por havemos, ha

veis, már por maior; quês por queres; dir e di

por dizer;far cfá porfazer ; v. g. dir-vo-lo-hei r

dir-to-hei, df-lo-hei, por dizer-vo-lo-hei, etc.

Tambem se diphthongão duas vogaes separadas ,

ou se desfazem diphthongos, e se mudão ( na poesia)

os accentos que pertencem a cada vogal. Ex. ímpia

por ímpia. Primeira convertido em primeira, com

quatro em vez de tres syllabas.

Muitas contracções se usão na conversação , como

V. MM, que pronunciamos vóssmccê, etc.
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Das composições viciosas.

Todo o erro de concordancia ou de regencia , todo

o uso improprio de modo e tempos dos verbos , e

toda a collocação de palavras contraria ás regras , e

que torna ambiguo ou escuro o sentido, são com

posições viciosas. O mesmo se applica ao emprego

de verbos activos como neutros e vice versa , e de

verbos impessoaes em sentido pessoal, salvo as ex

cepções admittidas pelo uso dos bons autores , e que

provêm da accepção diversa de cada verbo. O uso

improprio das preposições , conjunções , he igual

mente vicioso , assim como todo o emprego dos rela

tivos que^confunde e trastorna as relações entre o

termo antecedente e o subsequente da phrase, ou

entre as diversas phrases. Em geral toda a construc-

ção que deixa ambiguidade no sentido he viciosa.

Termos , locuções ou construcções estrangeiras ,

são viciosas e se devem evitar. Todavia, quando

faltao na lingua termos adequados a expressar qual

quer ideia, deverão adoptar-se das outras linguas,

conservando na inflexão d'elles a analogia da nossa,

e preferindo , quanto for possível , radicaes e formas

latinas ou alatinadas.

O uso de termos obsoletos e de locuções antigua-

das he improprio , salvo quando são de bom cunho ,

e não tem equivalentes na linguagem moderna,

iguaes em sentido, energia e concisão. Por exem

plo, seria hoje erro grave dizer : não tem el- rei ga

nhadas as índias , adjectivando O supino ganhado
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que he invariavel ; ou quiçá , pero , giolho , es-

noga, etc.

O concurso na phrase de sons que ligando -se

na pronuncia , dão vozes de sentido torpe ou ridi

culo, deve evitar-se; v. g. se mamas, cá cahioy

quolhões que tem , etc. Este vicio se chama ca-

cophonia.

A mudança dos accentos proprios de cada vogal,

e da sua quantidade de breves ou longas, não só he

vicio de pronunciação , mas muitas vezes pode mu

dar o sentido dos termos ; v. g. mas conjunção ,

pronunciado más, plural feminino de moo; molha

por molho , etc.

Os erros de pontuação são mui importantes, e

jpodem trastornar todo o sentido. Entre nós ainda

não se assentou em hum systema uniforme de pon

tuação , assim como ainda reina notavel divergencia

em orthographia, mormente depois que muitos escrip-

tores, huns por timbre , outros por ignorancia , tem

pertendido reformar esta parte da grammaticaportu-

gueza.

Yeja-se adiante o artigo da Pontuação.

PARTE QUINTA.

Da Prosodia.

A maior ou menor força de voz com que se pronun-

cião as vogaes, e o tempo maior ou menor que se gasta

em as pronunciar , são os dois elementos da nossa

prosodia; o segundo se chama quantidade, e dá áa



^48 GRAMMATICA

syllabas o caracter, de longas ou de breves ; ao pri

meiro se dá em geral o nome de accmto vogal ,

para o não confundir com os signaes orthographicos

que o representão.

As vogaes , e por conseguinte as syllabas , de que

as primeiras são o elemento essencialmente suscep

tivel de se prolongar , são reputadas breves ou lon

gas : 1° comparativamente com as outras syllabas da

mesma palavra, quando ella tem mais de huma;

2o comparadas comos monosyllabos analogos, quando

ellas tem huma só syllaba. D aqui se colhe que em

huma mesma palavra pode haver syllabas mais ou

menos longas , mais ou menos breves , e brevissimas,

isto he, que são as mais breves de todas ; v. g.

em levemente, a primeira he longa, relativamente

á segunda e á ultima , e breve , comparada com a

penultima. A segunda he mais breve que a ultima ,

a qual he brevissima. Não existe portanto senão

quantidade relativa e não absoluta.

Na nossa versificação a quantidade he elemento

muito menos importante que na metrificação latina ,

sendo mais subordinada ao accento predominante

das palavras e das syllabas em que elle assenta de

preferencia em cada verso ; por isso , poucas regras

bastarão para conhecer quaes são as longas , as bre

ves e as brevissimas de cada palavra. Para mais sim

plificar estas regras , convem começar pelas que

determinão a preponderancia da syllaba rectriz

de cada palavra. Esta syllaba predominante he sem

pre longa , e aquella que a voz fere com mais força

ou que prolonga por mais tempo , ainda que a
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vogal dessa syllaba exija menos tempo para se pro

nunciar que outra da mesma palavra ; v. g. em am

paro, a vogal nasal am he de sua natureza mais

longa que o a de pa , mas como esta he a syllaba

dominante , sobre ella assenta de preferencia a voz ,

e no canto pode prolongar-se á vontade. Em deix a

rão , o d predomina sobre dois diphthongos , cada

hum dos quaes, sendo composto de duas vogaes,

forçosamente requer mais tempo para se pronun

ciar , que d ou xd de per si ; e no diphlhongo ão ,

a vogal nasal ã ainda alonga mais a quantidade pro

pria da ultima syllaba.

Daforca e intensidade dos sons vogaes predo

minantes nas sjllàbas.

Tio começo desta grammatica fiz a enumeração

dos sons elementares da lingua portugueza e dos sig-

naes com que os figuramos, ou accentos. D'estes

temos unicamente dois , o chamado agudo ( ') e o

circumflexo (*) , que modificão o som breve ou

surdo das vogaes , tornando-o mais longo ou mais

forte, e muitas vezes alongando-o e fortalecendo-o

como acontece todas as vezes que ha letra supprimida

depois daquella que leva o accento; v. g. feri-la

porferir a elle ; amá-la, amar a ella. Sobre o c e-

o o accento agudo fortifica o som , o circumflexo o

prolonga e abranda ; sobre a , i , e u , o agudo e 9

circumflexo podem usar-se indificrentemente ^ mas

o segundo he preferivel quando ha letra suppri

mida. As vogaes que se escrevem accentuadas , es-

cusão de regras para se bem pronunciarem; e os
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accentos indicão, as mais das vezes, alem do valor da

vogal , qual he a syilaba rectriz da palavra ; v. g.

má, dá, dó, deixarão, morrerão, enxó, avó,

avô, cúmulo, dê, mólho, molho, vivido, etc.

Mas como em muitos outros vocabulos he a si

gnificação ou a terminação da palavra que indica

qual deva ser a vogal dominante, he indispensavel

estabelecer regras , e notar as excepções.

I. Em toda a palavra que tem vogal com accento

escripto , a syilaba accentuada he a predominante ;

v. g. tafetá, enxó, contribuirão , etc.

Exceptuão-se as palavras de mais de buma syilaba

que levão accento em huma vogal em razão de sup-

pressão de letra que antigamente se escrevia , v. g.

védor por veedor, sádio por saadio, que tem a

ultima predominante.

II. Todas as palavras terminadas em ar , er , ir,

or, ur , yr , i, u, z, em diphthongo simples (não

nasal) , em vogal nasal , ou se escreva com til ou

Com m ou » (v. g. tempora, temporão , ou tem-

poran, Mazulipatam) , e as terminadas em /, tem

a final predominante.

As excepções são poucas :

Os nomes aljôfar, ambar, assucar, nectar ,

martjr, tem predominante a penultima.

Homem , ordem , imagem e todos os nomes que

tem g antes do em , tem a penultima dominante , as

sim como as terminações dos verbos em cm, em

todos os tempos ; v. g. abrem, temem , temessem ,

abrissem.

Quasi e tributem a primeira dominante. Das aca
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fcadas em / tem a penultima dominante as acabada*

em ul e il, V. g. consul, proconsul; debil, Jacil,

docil, fertil, habil, verosimil, util, portatil, etc. j

as que antigamente se escrevião com a terminação il ,

a que se substituio a desinencia em el, v. g. ama~

bil , possibil, variabil, que hoje pronunciamos

amavel, possivel, variavel, etc. ; alguns nomes

proprios em al, como Setubal, Tentugal, Tubal,

Aimibal, Asdrubal, e alguns disyllabos em el, como

savel, crivei, civel, uivei.

Os vocabulos terminados cm s precedido de vogal,

tem em geral a syllaba antecedente predominante,

e outro tanto acontece aos terminados em z ou x

usado por s , ou huma d'estas letras pela outra ; v. g.

calis , caliz ou calix , herpes ou erpes , ourives9

alferes, simples ou simplez, Domingos, Domin

gues, Gonçalves , Fernandes, loios, moios, ex

tremos, nescios.

As palavras terminadas em ão, escriptq assim,

ou am , tem a ultima predominante na maior parte

dos nomes, no singular (e no plural em ãos , ães ,

ões ) , e em todos os futuros dos verbos ; v. g. anão,

anões , barracão , barracões , massapão , massa-

pães, cidadão, cidadãos ; Jaião, matarão, vivi-

rão , entenderão , correrão , etc.

Tem a penultima dominante nos outros tempos

dos verbos. Distingue-se nos preteritos, que se po

dem confundir com os futuros, pondo o accento ap-

propriado na penultima ; v. g. morrerão, correrão,

entenderão, matarão : omitte-se emfizerão, vi

verão, porque não se podem confundir com os fu



z5z GRAMMATICA

turosfarão , vivirão, etc. , e tambem nos presentes

e imperfeitos do indicativo : mandão, reijião, etc.,

e nos do subjunctivo facão, morrão, louvavão,

farião, e no condicional, v. g. farião, scrião,

louvarião. Exceptua-se estão, que tem a ultima do

minante, e os nomes, orgão , ouregão, morangão,

sarampão, frangão, benção, rabão, solão. Hoje

dizemos morango , frango , sarampo , o que di-

minue as excepções.

III. Tem predominante a antepenultima vogal

todas as palavras de tres ou mais syllabas que per

tencem ás seguintes ordens.

i° Todas as formas dos verbos terminadas em

mos; v. g. armáramos, receberamos, ouviría

mos, amassemos, exceptuando a primeira pessoa

do plural do presente do indicativo , v. g. amamos,

uivemos, notamos, e do futuro condicional e do

infinitivo pessoal, v. g. amarmos, vivermos, fe

rirmos.

2o Todos os superlativos derivados dos latinos em

imas , como optimo , infimo , brevissimo , etc.

3o As vozes gregas ou latinas que tem as duas

ultimas syllabas breves, v. g. geomctra, perfido,

avido , esqualido , timido e muitas outras.

Esta terceira ordem de palavras esdruxulas he a

mais difficil de determinar, porque a predominan

cia da antepenultima syllaba depende de regras tira

das do latim ou do grego ; todavia pode diminuir-se a

incerteza attendcndo a alguns caracteres particulares.

(a). Toda a palavra susceptivel de se tomar como

verbo e como substantivo, tem predominante a ante
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penultima , se he nome , e a penultima se he verbo ;

v. g. cúmulo, s., ecumulo, v.; opera, s., eopera,x.^

angustia, s. , e angustia, v. ; duvida , s., e duvida,

v. ; vario, varia , e pl. varios , varias, adj. , e va-

77o , varias, v. ; anmmcio, S. , e annuncio, v. ; í1tio,

s., e filio, v. ; magoa , s. , e magoa, v. ; póvoa, s. ,

epovóa, v. ; continuo , continua e pl., adj. , e conti

nuo , continuas, v. ; vivido, adj . , e vivido participio ;

alivio , s. , e alivio , v. Só se exceptuão d'esta regra

os nomes em igo , e i^no , que assim como os ver

bos , tem a penultima predominante , v. g. castigo ,

perigo , indigno. Os nomes acabados em ego, eco ou

esso, eto, tem a penultima dominante como as formas

dos verbos, mas os primeiros tem o e longo e brando,

e os segundos breve e forte ; v. g. começo, s. , e co~

meço , v. ; tropeço, s. , e tropeço, v. ; emprego , s. , e *"

emprego, v. ; arremesso, s., arremesso, v. ; espeto,

s., espeto, v. Os nomes em oco, ofo, oto, soffrem a .

mesma diffcrença no o; v. g. alnwço, s., e almoço ,

v.; enojo, s., e enojo , v. ; alvoroto, s., e alvoroto ,

v. Os nomes e verbos de significação semelhante , cuja

penultima syllaba he ema ouu, tem esta dominante

sem mudança de som, v. g. abraço , afago, engano,

abano, desengano , soluço, rebuço, estudo.

(b). Hum grande numero de nomes de tres e

mais syllabas terminados por ao , co, io, oa, 110 ,

ua, e nos pluraes seguidos de s, ou sendo estas letras

separadas por consoante articulada com a vogal

surda final , tem predominante a antepenultima ;

V. g. amendoa, anagoa , fragoa, legoa , egoa,

nevoa , nodoa , taboa , tregoa , abobora ( ou abo
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bra ) , polvora , remora, temporas , assiduo , assí

dua , residuo , arduo , ardua.

N. B. Na terminação em ua , sendo de sua natu

reza agudo o u, deve preferir-se a orthographia em

oa nos nomes egoa , agoa , regoa , legoa , liugoa ,

tregoa, magoa, tàboa (que escripto por ua soaria ta

bua),fragoa, devendo só usar-se do u no feminino

dos adjectivos em uo, como arduo, assiduo, melli-

Jluo , perpetuo , mutuo , fatuo , etc; f. ardua, etc.

Nos seguintes' nomes verifica - se a regra aci

ma, porque a letra consoante que se articula com

a ultima vogal tem hum som mui pouco pronun

ciado, em virtude do qual o accento prosodico se

fixa na antepenultima. Exemplos : Maniaco, pifaro,

nespera, sôfrega, beberas , fôlego , cafãa, dadiva,

,anafcga, etc.

IV. Todas as mais palavras não comprehendidas

v, aias regras ou excepções precedentes, ou sejão de

duas ou mais syllabas , tem predominante a penul

tima. Esta regra he a mais geral da lingua portu-

gueza , e constitue o caracter essencial da sua pro

sodia. Applica-se ás palavras simples e ás compostas,

íem outras excepções mais que as que acima apontei.

Exemplos : Mao, verdade, verdadeiro, maravilho

so , maravilhosamente , maravilhosissimamente.

Deve notãr-se que em nenhuma palavra, por

mais syllabas que tenha, ha mais de huma predo

minante sobre a qual recahe o accento prosodico j

v. g. , nos adverbios superlativos os mais extensos, o

accento está na primeira syllaba de mente, v. g. em

maravilhosissimamente.
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Da quantidade.

São evidentemente longas as vogaes nasaes , as do

bradas ou diphtbongos; e as vogaes simples dominan

tes , ou sejão escriptas com accento ou não , tambem

são longas , relativamente ás vogaes não accentuadas

e não dominantes. Tambem são longas as vogaes

seguidas de duas consoantes , ou de x soando Cf ,

das quaes huma be articulada com a vogal antece

dente, v. g. omnipotente, armar,folgar , estudar,

nexo, annexar , polvora, morte; aqucllas em

que ba letra supprimida ou contracção , v. g. mórt

corado (maior , colorado). As letras dobradas que

formão bum som snnples, não influem na vogal

q«eas precede, nem as liquidas fr, Ih, nh, tr, gr,

br, cr, dr,pr. Ás longas podem ser fortes oubrandas.

São breves os monosyllabos não acccntuados , e to

das as syllabas subordinadas á predominante, as que

se lbe seguem, e as accentuadas que a precedem. São

brevissimas as finaes surdas a, e, o, v. g. cidade,

cuidado, amada , alampada , empada.

As breves podem ser fortes , mas nunca as bre

vissimas que são sempre surdas , principalmente O e

final , e o e medial de palavras em que he mudo e que

boje se supprime geralmente, v. g. em folgo, er

mida, ermitão, empolgar , porfolego , ercinida^

eremitão, empolegar.

A quantidade do z'edo u confunde-se com o accento

prosodico ; quando o recebem , são longas , e breves

quando delle carecem : nunca são surdas nem bre
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vissimas, o que nasce da agudeza do seu som, salvo

quando se usa de m por o , v. g. em lingua , agua ,

egua, etc.

A brevidade relativa das syllabas , depende em

grande parte das consoantes , das quaes algumas se

podem prolongar sem mistura de som vogal, ou do

schcva ou e mudo imaginado por grammaticos que

não tinhão conhecimento de muitas linguas em que

se prolongão consoantes puras. Estas delicadezas

de pronuncia só o uso as pode ensinar e a frequen

tação de pessoas cultas. Ha muitas modificações

de som em portuguez, bem como em todas as lin

guas , a que não correspondem caracteres escriptos ;

v. g. em amamos , o segundo a soa quasi an, como

se fosse ligeiramente nasal , e em como , v. , o pri

meiro o tem bum som mui vizinho de on.

Alguns autores modernos tem tentado fazer ver

sos portuguezes á imitação dos latinos e gregos, com-

pondo-os de pés formados de syllabas longas e bre

ves diversamente combinadas ; mas ainda nenhum

conseguio produzir obra que merecesse a approva-

ção dos doutos, e nem mesmo que lisongeasse o

ouvido dos leitores. Os suppostos hexametros e pen-

lametros d'cstes autores são destituidos de toda a har

monia rhylhmica, e até custão a ler : he má prosa

disposta a compasso. A razão disto não he o care

cer a lingua de quantidade prosodica ou de pés me

tricos , mas sim da distribuição das breves e das longas

nas palavras , e da sua combinação com o accento

prosodico. Só com a ajuda da musica podemos ap-

proximar o nosso rhythmo ao dos antigos ; mas deve
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advertir-se que nós declamamos ou recitamos as

nossas odes e tragedias , e que elles as cantavão com

acompanhamento de instrumentos de sopro. A lin-

gua alleman he a unica das da Europa em que se tem

conseguido reproduzir exactamente o metro latino e

grego. As linguas derivadas do latim são pouco

rhythmicas ; e até o italiano, tão cantavel , he nimia

mente monotono em razão da escassez de termi

nações variadas , e pela nimia regularidade do lu

gar que nas palavras occupa o accento prosodico. O

mesmo acontece em portuguez, em hespanhol, e

ainda mais em francez. Pelo contrario, no latim e

no grego , alem de haver poucas syllabas mudas' e

brevissimas, são variadissimas as terminações , e o

lugar dos accentos prosodicos : tambem são infinitas

as contracções e outras licenças com que os poetas

mudão o accento e a quantidade , adaptando-as ao

metro. Nós somos quasi escravos das regras gram-

maticaes da prosa , e muito particularmente no que

respeita á prosodia.

Dos vicios de pronunciação mais notaveis (1).

Entre os vicios de pronunciação , huns são tra-

dicionaes e conformes ao uso antigo , como o c/i,

pronunciado tch pelos Trasmontanos , o i, por v

(1) Bastantes vicios introduz todos os dias a affectação de huns ,

a ignorancia de outros ; muito contribuc para os fazer grassar a

falta de corpos litterarios , e de escriptos criticos , c mais que tudo,

a falta de hum theatro e tribuna nacional, e a de escholas de de-
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dos Minhotos , o ç pronunciado tç; 5a, ãa, por oa,

uma , v. g. em bõa, algua (boa, alguma) , precu-

rar e derivados por procurar, etc. ; calidade por

qualidade , preguntar por perguntar, frol porflor,

pirola por pilula, antre por entre, proluxo por

perluxo , rezão em vez de razão , e muitos outros

que hoje são só usados pelos rusticos ou ignorantes,

mas que todos se achão nos classicos antigos , e al

guns ainda mais desviados da sua derivação latina ou

estrangeira.

Outros ajuntão ás palavras letras ou syllabas que

lhes não pertencem, como alanterna, adeão, avoar,

.astrever-se em lugar de lanterna, deão, voar,

atrever-se; ou lhe tirão alguma , v. g. maginar,

maginacão, em vez de imaginar, etc.

O maior vicio de todos, e que tambem he commum

- nos autores antigos, he o de inverter os sons das pala-

Tras, perturbando a ordem das suas syllabas , v. g.

crelgo por clerigo, esnoga por synagoga, contrairo

por contrario ,frol porflor, prove por pobre , inter-

pelre por interprete , etc. , e muitos outros ; ou mu

dando os sons por outros, como maninconia, manin-

conio , por melancolia , melancolico, surgião , por

•cirurgião. Os nossos maiores, seguindo a pronuncia-

ção vulgar, e desprezando a origem latina da nossa lín

gua, escreverão incorrectissimamente os vocabulos

portuguezes , e quando autores eruditos e versados no

clamação. A isto aceresce o não termos ainda hum bom diccionario

«tymologico e de pronuncia.
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latim quizerão emendar a orthographia e latinisar a

pronuncia, cahirão no excesso opposto. Todavia João

de Barros escreve milhor por melhor (de nielior) , e

muitas outras palavras , conformando-se á pronuncia

de seu tempo, e não á derivação.

Os Minhotos trocão o b em v , e o v em b , di

zendo binho por vinho, e vondade por bondade ;

bento por vento e S&n-Kento por Sa.n-Bento.

Em outras provincias , e até em Lisboa , troca-

se o e em í, eoi em e; v. g. minino, Jiliz, sau-

dadis, por menino, feliz, saudades; efezera, de-

zera, porfizera, dizera , etc.

Os Brasileiros , e especialmente os Bahianos , tem

muitos vicios de pronunciação intoleraveis : i° ac-

centuão syllabas subordinadas : v. g. menino, papel,

Brasil, assentado; 20 quasi que supprimem o r

final, pronunciando acabd , senho ,Jaze , por aca

bar, senhor,fazer ; 3o invertem o lugar dos prono

mes, dizendo mi deixe em vez de deixe-me -, 4° nos

pluraes em s, apenas fazem soar esta letra , dizendo

min/tá por minhas , ou lhe dão o som de z ; 5o mu-

dão o emudo em 1, v. g. mi , por me, minino, por

menino, di, por de.

Os rusticos mudão o z em g, v. g. vigitar por

vizitar; o r em como priol por prior, ou o / enj r,

como prantar por plantar, c muitas vezes a Ih subs

tituem / simples , v. g. le por lhe. Em quanto ás vo

zes leixar, trouve, dixe,fruita , etc, se hoje o povo

as diz , he porque assim o escreverão e pronunciarão

antigamente os doutos. Leixar, vem de laisser, que
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em francez significa deixar. Dixe he conforme ao

latim dixi.

Os Minhotos dizem om em vez de ão , e pronun-

cião ão em vez de ou; v. g. amárom, razom , fize-

rom, sujeiçom, por amarão, razão,fizerão, sujei

ção; e são por sou, estão por estou, e ai agoa por

a agoa.

Os Algarvios e os Alemtejanos dizem ei por e« ;

v. g. meipai, meis amigos, e os rusticos dos arre

dores de Lisboa e das provincias trocão os pluraes

dos nomes cm ão , e dizem tostães , grães, em vez

de tostões, grãos, etc. ,fruita por fruta.

Os Beirões trocão ou porpi, e dizem coive, oivir,

por couve, ouvir.

Em geral pronunciamos muito, se bem que escre

vamos muito. Ou, ora soa assim, ora oi , v. g. oiro,

agoiro, doirar, oiço, dois ; mas em douto, e nas ter

minações, soa sempre ou.

Da orthographia da Lingua portugueza.

A lingua portugueza he derivada da latina , mas

não directamente do latim classico , e por isso dif-

fere d aquella , tanto no som das palavras como

no valor d'ellas, e na construcção. D'aqui nasce a

imperfeição da nossa orthographia , imperfeição

inherente á origem e irregular derivação da lingua ;

porque, se, para nos conformarmos com os radicaes

latinos, adoptamos a orthographia da lingua- mãi ,

muito nos afíastaremos da pronunciação em hum

grande numero de vocabulos que ainda conservãobas-
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tante analogia com as formas latinas: e, se, desprezando

a derivação, escrevermos como hoje pronunciamos,

não só perderemos inteiramente a filiação das vo

zes e o meio o mais certo de conhecer o sentido pri

mitivo d'ellas , recorrendo á fonte de que emanão ,

mas teremos de mudar a orthographia ao passo que

mudar a pronuncia, como já por tantas vezes ofize-

rãoos nossos maiores. E sendo certo que em menos de

hum seculo experimenta toda a lingua viva notaveis

mudanças na pronunciação , segue-se que adoptando

esta por base da orthographia, tomaremos por guia o

cego, arbitrario e variavel uso , desprezando a razão.'

Muitos homens de sizo e de instrucção tem pro

posto em Portugal, em França , e em outras nações,

tomar por base da orthographia a pronuncia , não

empregando letras inuteis , e dando a cada caracter

valores constantes, ou pelo menos, dando hum valor

invariavel ás combinações de letras indispensaveis

para figurar sons que não tem caracteres simples

appropriados. Este systema seria o unico acertado em

huma lingua primitiva , á qual se quizesse adaptar

hum alphabeto ou serie de letras figurativas dos sons

da linguagem fallada ; mas em dialectos derivados

não só de hum, mas de varios idiomas, hum tal

systema he absurdo e disparatado , porque a par da

recta escriptura , isto he, d'aquella que sendo confor

me á derivação , o he tambem á pronuncia , figurarão

infinitos vocabulos estranhamente escriptos , confor

mes sim á lingua fallada, masque offerecerão á vista

conformidade com outros homophonos cujo sentido

he totalmente diverso , por procederem de radicae»
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differentes de varias linguas. Sirvão de exemplo

as palavras ,fato cfacto ,faro e pkarol , ato verbo ,

e acto substantivo. A pronunciação he identica ,

soando o ph comoy, e t como ct , mas a diversa es-

criptura adverte o leitor da differença de origem.

He verdade que em todas as linguas, e em toda a

orthographia ha palavras que escrevendo - se com

as mesmas letras e tendo os mesmos sons , tem signi

ficações diversas ; mas o nosso objecto não he nem

pode ser a perfeição nesta materia , mas unicamente

a escolha entre os diversos systemas de orthogra-

phia. O mais acertado será aquelle que melhor sou

ber conciliar a derivação com os desvios que ella

tem soffrido por effeito do uso , e da introducção de

palavras tiradas de outras linguas , alem das que

procedem da mãi latina. As seguintes regras geraes

parecem fundadas na razão , e a sua adopção tem a

particular vantagem de innovar mui pouco ; por

quanto a applicação dellas conduz a dar preferencia

á orthographia que estava quasi universalmente

adoptada em Portugal no meado do seculo passado,

e que só tem sido trastornada por autores e impres

sores ignorantes , ou nimiamente anciosos de se sin-

gularisarem. A orthographia seguida pela Regia of-

ficina typographica , e nas ieis do reino , desde de

João V para cá i he em geral a melhor de todas as

que se tem proposto até ao dia hoje. Moraes no seu

Diccionario , o qual , a pezar de bastantes imperfei

ções , he o unico que possuimos digno de fazer auto

ridade , tambem segue , na parte essencial , a mesma

orthographia , e só della se aparta em tres pontos.
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Hum, he o uso inadmissivel âoy á maneira dosFran-

cezes ; o outro , o de êi por em , que ambos proce -

dem de huma pronunciação viciosa brasileira-, o

terceiro he a omissão do h em hum,e em he.

Regra Ia. Nas palavras derivadas do latim devem

conservar-se todas as letras que o uso , não abso

lutamente antiguado, tem conservado aos vocabu

los latinos convertidos em vozes portuguezas por mu

dança de terminação, transposição , omissão, addição

ou substituição de letra ou letras.

Portanto , havendo entre os autores classicos anti

gos , ou entre os bons escriptores modernos algum

que mais se encoste á derivação , deverá ser seguido

de preferencia aos mais.

RegraIIa. Ainda quando o cunho da derivação só

exista em algumas palavras entre as diversas que

provém do mesmo radical , deverá conservar - se

nessas , para advertir o leitor da alteração que

soffrêrão as vozes que o uso desviou da sua primitiva

raiz. Temos muitas palavras immediatamente deri

vadas da lingua latina , muito depois de formada a

nossa ; estas são pela maior parte termos scientificos

ou introduzidos na poesia e em estylo elevado por

homens doutos que conservarão na sua pureza os

radicaes latinos ou gregos. Por isso , a par de va

zio temos vacuo; a par de azedo, azedume, etc,

temos acido , acidez ; a par de ouro temos aureo ;

de luzente , luzidio , temos lucido ; a par de fiel

temosfidelidade; a par de sinal, assinalar, assinar

(como muitos escrevem), temos signo, insignia,

significar, em que o g soa ; a par de em , entre, en
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trar, temos interior, interno , introito, introduzir,

etc. Em fim, a par de agua ou agoa , e de aguia ,

temos os derivados correctos do latim aqua , aquila .-

aqueducto , aquoso, aqueo; aquilino, aquilifero.

Estabelecer uniformidade entre estas familias de

palavras he cousa impossível , porque as que mais

se desvião da raiz , são justamente aquellas que mais

antigamente forão aportuguesadas , e que por con

seguinte constituem a base da lingua. Não ha pois

outro partido a tomar senão de respeitar a corrupção

do radical em bumas, seguindo nas outras a cor

recta derivação. Quem hoje dissesse ou escrevesse

aqua , aquila , por agua , aguia, seria com razão

taxado de pedante.

Applicando esta regra , digo que todas as vezes

que huma letra radical he pronunciada, na con

versação, na tribuna, no pulpito ou na declamação

theatral , em diversas palavras de huma familia ,

deverá escrever-se, ainda naquellas em que nunca

soa; v. g. signal, assignalar ; acção, acto; Victo

ria, victorioso; dicto , dictado, dictador; prompto,

excepto, conecto, etc, e derivados , posto que nos

mais d'elles e no radical portuguez , não soe o g, c,

ou p, mas por soar huma destas letras em signo, in

sígnia , prompluario, exceptuar, correcção, co/-

reccional , actual, actor.

A mesma regra se applica aos diversos casos de

letra ajuntada , tirada , substituida ou transposta,

nas palavras derivadas do latim. Deve seguir - se ,

quanto for possivel, a orthographia dos radicaes nas

palavras que mais conservão a pureza da derivação ;
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nas outras seguiremos o uso ou a analogia eupho-

nica da lingua , e o systema de derivação de radi-

caes aportuguezados, ou dos dialectos por cujo inter

medio se converteo o latim em lingua roman , em

castelhano, italiano, etc. Por exemplo , pai , mãi,,

cor, differem notavelmente de pater, mater, color,

ao mesmo passo que paterno , materno , paterni

dade , maternidade , patria, são derivados correc

tamente dos radicaes latinos , coma desinencia mu

dada segundo hum systema uniforme. De cor

derivámos corar, corado, furtacor, descorado, etc,

e do radical color temos colorir. Mudámos o i lati

no em e , em peixe (piseis) , entrar (intrare ), sem

(sine), temer, temor (timor), se (si) ; mas temos ao

mesmo passo piscatorio, timido , timidez , intran-

cia, introito , introducção^ etc. Em quanto aleiras.-

consoantes, são igualmente numerosos os exemplos ;

V. g. ç, por t em acção (actio); z ou s, por x, em au

daz (audax), voz (vox) ; b por p, em abrir, cobrir•

(aperire, operire). Transpomos ter àe inter em en

tre, entreter, etc; mas conservamos in Ler em in

terpor, interpolar, iuterdicto , etc ; como de super

convertido em sobre derivamos superior, soberano,

superjjosição , etc, e a par d'estes, temos sobrestar,'

sobrepor, sobrepelliz , sobranceiro , etc. om ' ; '.',--•'!

D estas observações deduzo eu , que se !fleve Ãe-P

guir a derivação da lingua de que são tirados"

termos (antiga ou moderna), quanto o permittir * al-i

teração que ellessoffròrão quando forão iinortuguezà-

dos; y. g. varanda, whist. He necessario porém

determinar se derivão de radical latino ou grego com

12
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inflexão portugueza , ou de hum radical mais ou me

nos torcido do latim. Por falta de attender a esta

importantissima observação, he que tem havido tão-

grande divergencia de opinião entre os nossosgramma-

ticos e lexicographos , antigos e modernos. Nenhum

delles parece ter reflectido que a lingua portuguez*

não procedeo directamente do latim classico , mas

sim da lingua romana rustica fallada nas Hespanhas

e na Gallia Narboneza. Recorrer á lingua dos éscrip-

tores classicos latinos em prosa ou verso , para fixar

a derivação de palavras portuguezas de origem adul

terada, hewro grave. Por isso, quem comparar leit&

com lac , quente com calidus , , leito com lectus, lex

com lei, olho com oculus, desejo com desiderium,

Terá que os radicaes já estavão pervertidos quando

começarão a ser pronunciados de huma maneira

analoga á nossa. He portanto evidente qUe nestes

e outros muitos vocabulos , não podemos deixar de

nos encostar ao uso antigo e moderno, salvo na-

quillo em que elle for. contrario á razão; v; g. em

eserever lei, rei, comy, que não he letra propria

mente portugueza , e he só admissivel em palavras

de origem/grega , para representar oypsilon, ou nas

vozes, estrangeiras , inglezas, etc. ,-.:r)

Regra IJI'.> Todas as letras, consoantes ou vogaesr

(Jije peiftencem ao radical , devem conservar-se nos

djerivadqâ, ou ellas se pronunciem em todos ou só

em alguns j e ainda quando não soão, na caso de

modificarem a letra precedente oú as subsequentes»

Daqui se colhe que as consoantes dobradas das pa

lavras latinas devem conservar-se em portuguez , no»
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termos immediatamente derivados d'aquella lingua j

V. g. em acção , acto, facto, acctisar, mas não em

aceitar, acender, etc. ; no primeiro , porque a al

teração de aócept em aceit he completa e conforme

Ta muitas outras, come\ feito , afeito, peito; no se

gundo, porque em atèhder e muitas outras palavras

compostas em latim da proposição ad modificada em

ac, estafe converteo nâ preposição portuguezaa, nas

palavras em que nunca soou o primeiro c guttural ,

tíòmo^he acender e seus derivados , aconselhar,

acurvar, afastar, afear, afogar, etc. , mas não assim

éaiacceder, accesso. :1i

. "Regra IVa. He licito ajuntar a vozes portuguezas

letra que não existe nos Tadicaes latinos ou gregos ,

quando a pronunciação o exige absolutamente , e o

uso o justifica. Po? exemplo, ajuntamos hum e aos ra-

dicaes latinos de que provém as palavras spirito, spu-

ma , spurio, spelho, etc, porque pronunciamos

es~pi-ri~to , es-pu-ma , es-pu-rio , es-pe-lho , aug-

mentando de huma syllaba o numero das que em

latim tem spiritus, spuma , spurins, speculum. Pela

razão contraria devemos escrever sem o e inicial

scena, scenico , scenario, sceplro, porque assim he

conforme á etymologia e á pronuncia. Em muitas vo

zes de origem grega pode tambem seguir - se a ety

mologia , porque a pronuncia dos doutos não se af-

fasta della ; v. g. sphincter, sphera, spherico , spee-

tro, sphenoide, splenico, e muitas outras vozes que

ora se pronuncião com e surdo antes do s , ora sem

elle.

Assim também quando o t latino he representado
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por d portuguez, escrevemos, v. g. verdade, Uber

dade, humanidade, de veritate , Ubertate , hu-

-xnanitatc; mas em algumas em que pronunciamos

conforme á origem o t, este se escreve,,y. g. dicladu-

ra e dictatura, escriptor e esçrevedor, maduro ,

madur eza , e maturidade , itnmaturo , pxudar, mu

davel, e mutabilidade, etc. .

Regra V*. Na substituição de letras ás dos. radi

ques , he preciso seguir a analogia geral da lipgua ,

attendendo principalmente ás considerações, «e-

imguintes : •, ■,víV> ;-,.\Yv :.'■>!■ . '.rT.-.c■■

i° Substituir á letra latina outra portugueza cujo

som corresponda á pronunciação que nos he pró

pria; por exemplo, t seguido de i e precedido de

outra vogal e soando ç, deve converter-se em c antes

de í e e, e em ç antes de a, o, u,- e não em s, como en

sina erradamente o Snr J. S. Barboza, escrevendo

barbaramente nasão , por nação, aesão ou asão, por

acção (de nado , adio).

2o Não havendo letra correspondente', supprir-se-

ha por huma prolação, isto he , por duas letras cujo

.som he simplez : o n de vinurn he substituido por

ndi; o //' por Ih , em filho de filias, mulher de mu-

lier; o pl por ch , em chuva , chover, de pluvia , etc.

Da mesma maneira he o x latino substituido por

s no fim das palavras ; v. g. vox mudado em voz,

pai de pax,feliz de fi lix, e ás vezes em s, como

calis, calix ou caliz.

Em quanto ás terminacões, deve seguir-se a ana

logia geral da hngua, v. g. sendo a terminação em us
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e u mudada em o surdo ; Ex. muttis , surdus ,

alienus, geriu , cornu, de que fizemos, mudo, sur

do, alheio , joelho , conto : ate em arfe; v. g. //Z>er-

íaíe, veritate, mudados em liberdade , verdade.

Os diphthongos <jp , ee , mudão-se em e, é ou e.

N. B. Algumas poucas palavras portuguezas de

origem latina ou grega se escrevem por uso com hum

h inicial ou medial , que não existe nos radicaes

latinos; v. g. hum de uuus , he de est, cahir de

cadere, sahir de salire. Os nossos antigos escrevia»

igualmente ho por o , Jiodio por odio , sem duvida,

usando do h como signal de aspiração", á imitaçãa

dos Romanos. Muitos modernos, tanto dos que se

encostão á etymologia , como dos que só tomão por

base a pronuncia , querem que se escreva um, uma,

é; mas não ha razão para fazer esta mudança na

orthographia a mais antiga e a mais constante, e pela

contrario ha motivo suíiiciente para a conservar.

A respeito de hum , deve notar-se :

1° Que os antigos aspiravão ligeiramente o u e

por isso usavão do h; e pela mesma razão escrevião

nem ou nê hu ou huu , e não pronunciavão como

nós nenhum, nenhures, alhures.

2o Huma prova evidente d'esta verdade , he que

ao mesmo tempo que escrevião hum ou hu, hua,

escrevião e pronunciavão como nós , unidade , uno ,

uniforme , unanime. . \ :U!„ jr. ,. „t

3° Em fim, a contracção de itrtum em Um necessa

riamente exigio hum signal que desse força á vogal
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que suppre as duas da palavra latina. Em todas as

linguas derivadas do latim a palavra que traduz tamst

ou tem duas syllabas , ou sendo monosyllabica , he

fortalecida por huma letra final. No antigo francez

era, ung; em hespanhol e italiano, uno, ou un (soan

do o // ) ; em allemão, eine; em inglez, one (soando

oane). Só em portuguez e nos dialectos analogos he

esta palavra huma vogal nasal pura ii , e por isso re

quer algum apoio ou aspiração. Eu persuado-me

que por esta razão os nossos antigos escreverão hu ,

hua , etc. , c igualmente ho , ha, por o , a , artigo ,

ambos por effeito de huma pronunciação imitada

dos Gregos , de cuja lingua he tirado o nosso artigo

o, que so se pode escrever conforme ao grego

{«) ho.

Em quanto a he, prefiro a orthographia antiga e

usual á que escreve e , i° porque mais vale huma

letra que hum accento , que mui facilmente se

omitte na escripta e na impressão ; tendo neste caso

a tal omissão o gravissimo inconveniente de confun

dir o verbo com a conjunção <?. Devo aqui notar

que os antigos costumavão dobrar as vogaes para as

fazerem longas , mas só empregavão o h para deno

tar aspiração , e por isso não escrevião ee por he ,

como aa por d. O h he util , e preferível ao trema

ou dieresis , e ao accento agudo ou ao circumflexo ,

para differençar, por ex. caio de cahio , saio de sa-

lúo , saia de snhia , ai de ahi, e para escrever ba-

hia, baliu : he indispensavel em Abraham, Ibra-

him , Ispahan , Lqhar , etc.

Régua VIa. Nas palavras derivadas do grego, di
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rectamente ou por meio do latim , e em que os Ro*

manos empregavão ph para representar o phi grego

(que era nãof, mas hum p seguido de h aspirado ) ,

devemos conservar o ph, e nunca muda-lo emft

sem o que , perderemos inteiramente o conhecimento

do sentido do radical , confundindo-o com outros

radicaes que os Romanos, á imitação dos Eolios ,

escrevião poryou por v ; v. g. ver, primavera. Da

substituição defpor ph em portuguez , resulta con

fusão dos radicaes gregos com os latinos puros, com

os arabicos , etc.; e visto que os Romanos, que tam

bem possuião of admittirão o ph como unico modo

de figurar a origem grega nas palavras em que entra

o * , que razão ha para nos desviarmos da lingua de

que procede a nossa? Escrevendo, como fazem hoje

os Hespanhoes com a sua Academia , Faze ou Fase,

por Phaso, Frigia, por Phrygia, Safo, por Sapho,

fosforo, por phosphoroxfoca , por phoca, etc, torna-

se impossivel descobrir de que lingua e de que radi

cal procedem estas vozes, e por conseguinte, não

tem a memoria adjutorio para recorrer á" fonte donde

emanão, eattingir a significação primitiva. Esteauxi-

lio orthographico he particularmente util na multipli

cidade de nomes scientificos que hoje formão dic-

cionarios inteiros e especiaes ; em historia natural ,

chimica , botanica , medecina , etc. Como he possivel

penetrar osentidodas palavras zoophyto,photometro^

phrenites , epiphora, escrevendo zoofito , fotome-

tro ,frenites , epifora ? E , se me responderem que

•embora se siga a orthographia correcta e conforme á

derivação na linguagem scientifica , mas não na vuW
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gar, perguntarei por que razão ha de haver duas or-

thographias , huma para os sabios e outra para os

menos versados nas sciencias? E o mais he , que esta

segunda classe he a que necessita particularmente

da orthographia correcta, porque ha muito mais

quem tenha noções elementares do latim e das raizes

gregas que conhecimentos scientificos. Huma pessoa

culta lendo a palavra zoonomia logo a entende , .

ainda não tendo o menor conhecimento de medecina^

outro tanto lhe acontecerá com azote , hydrogeneot

sem saber chimica , ou com mammifero , gasiero-

pode, cetaceo , sem saber historia natural. Alem

do que , hum grande numero de vozes gregas se

achão introduzidas na litteratura de todas as linguas

modernas , como accphalo, plúlanthropia , anthro-

pop/iago , e todos os nomes de figuras de rhetorica.

Se escrevermos acefalo , quem indicará ao leitor

culto mas não scientifico, que a palavra he grega, e que

por ser grega o a inicial denota privação ? Isto sabido,

só lhe resta indagar o radical de cephalo , que logo

achará ser v-zyàkh ( kephalé), que significa cabeça ,

equivalendo a palavra asem cabeça . E por pouco que .

seja versado em latinidade , saberá que os Romanos

substituirão ao k grego o c (que pronunciavão A).

I)a mesma maneira em anihropophago verá , i° ser

palavra grega, em razão do ph e do th; 1° no primeiro

membro anthropo , conhecerá que não vem de an-

trum, antro, caverna, visto o h; 3o emfim, procu

rando achará que anthropos significa homem e

phago come, isto he, comedor de homens. Pelo con

trario , escrevendo antropofago , parece que fogo
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vem defagus, faia, e antro de antrum , ou por me

lhor dizer, não poderia descobrir nem a origem nem

o sentido da- palavra.

A mesma regra e observações se applicão á subs

tituição de letras gregas por dois caracteres latinos

ou portuguezes. Estas são o 0 theia por th, o X por

í4,'ot por ps; v. g. : pathos, pathelico, thoro ;

jicheronte , archanjo, archivo , archonte, chorea,

monarchia ; psaimo, pxalterio , pseudo , apside , e-

mudado ps em bs, em muitas palavras. Outro tanto

se applica aoj' grego, que substituido por í, induz em

grave erro; v. g. : oligarchia, significa o governo de

poucos (de oligos, pouco, e drché ou garché, sup-

prindo o g a aspiração , que significa autorida-

ãe, etc.); e em Oljmpo, olympiada, etc, que

escriptos por i parecem vir de olim , antigamente ,

e não de ífto;, que significa todo , inteiro.

Embora digão que ch pronunciando-se nas -pala

vras puramente portuguezas como x em xadrez ,

não deve usar-se para o som grego do X. Para

evitar este inconveniente real querem que seja

supprida esta letra por qu , e escrevem arquivo , ar

quitectura, monarquia , e por c antes de a, o, u ;,

v. g. caro, arcanjo, coro, coréa, corda, etc. Em

quanto á segunda substituição, admitto-a porque-

evita equivocar v. g. choro de chorar, com choro

de musica ; mas a primeira não he admissível , por

que, i° ainda que se pronuncie mal o ch, não causa

equivoco ; 2o porque nenhuma regra temos em por-

fuguez para- indicar quando soa ou não o u de quí

Por exemplo soa em adquirir, acquisição , iuquirirr

11* '
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aqueo, terraqueo, equestre, etc, e não soa em

querer, requerer, aquelle , aquillo , quilate, etc."

E se para o indicar usarmos do trema , será com

plicação da orthographia , e introducção de signaes

que facilmente se omittem por descuido.

Alem do que , lie barbara a introducção do q em

vozes gregas , por não haver letra semelhante no al-

phabeto grego. Pelo que toca ao c, esta letra que em

latim suppre o h , he mais admissivel , por quanto

não tendo nós o k aspirado que corresponde ao jota

hespanhol e ao ch allemão, o c não cedilhado o

suppre, seguido de a, o, n,

O s latino tem o som de ç ou ss no principio das

palavras , sendo seguido de vogal , e soa z entre duas.

vogaes ; v. g. : satis, sero , si, solas, siqjer ; e occa-

sio , occasus , naso , usus, etc. O mesmo tem lugar,

cm portuguez , e he absurdo usar de z no meio de

palavras em que o radical grego ou de lingua estranha

a não encerra , como em gaza , gazophyllacio >

azote, azymo , azul, etc. Escrever philosopho ,

Jilozqfo, he absurdo , não só em quanto á substitui

ção defpor ph , mas relativamente á de z por s; por

que em grego zóphos , significa tempo escuro , e so-

phós sabio. O z, de mui pouco uso em portuguez ,

deve unicamente empregar-se no principio das vozes

que tem este som, como zunir e derivados, zurzir,

etc, e no fim das palavras em que substitue o x la

tino , como em paz , caliz ,feliz. No corpo das pa

lavras e nos verbos deye usar - se do z quando as

vozes derivão de lingua em que elle he parte essen

cial do radical, como cm azorrague , zorra, azul*,
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anzol , azemel, azimutk , azo, etc. , quando suppre

x , v. g. em izento , e nas terminações diminutivas

em zinho, a , etc. Em todas as que no latim se escre

vem comí, he improprio substituir-lhe z. Razão ,

sezão, cinza e outras semelhantes tiradas do cas

telhano , se escrevem por z conforme a esta origem.

O x tem cm portuguez mui diversos valores ; ora

soa cs , como em cou vexo , nexo ; ora eh (como em

chover), em eixo, deixar; ora z em exemplo, exer

cito, exercer, exacto , exactidão ; ora iz , como

em muitas das mesmas palavras em que soa z; v. g.

exercito , exemplo , executar, que ora se pronun-

cião , ezercito , czemplo, ezecutar, ora eizercitof

eizemplo , eizecutar. Por ventura deveremos subs

tituir ao x estes tres equivalentes? Nada seria mais

desacertado; i° porque estas maneiras de pronunciar

são variaveis , e são todas modificações das duas uni

cas verdadeiras pronuncias do x; a° porque, se assim

mudarmos a orthographia segundo as continuas va

riações da pronuncia , muitas das quaes são defei

tuosas, cedo teremos que mudar todos os valores

alphabeticos. Mais vale dar regras para as diversas

pronuncias do x, e he preferivel não supprimir

esta letra radical , v. g. em excepto ( pronunciado

eisceto) , em exotico (pron. ezotico ou eizotico ) ,

convertendo-a em z , ou em iz. O x portuguez re

presenta o x latino e o S grego , e em todas as vozes

de outra origem pode mudar-se em ch; v. g. chiar,

chadrez , cka , charão. Se escrevemos eixo com x ,

he para conservar a etymologia ; mas escrevemos

axe ( axis ). Vulgarmente , e na conversação pro
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nunciamos x como ss , v. g. em sjntaxe e outras

palavras , em vez de cs.

O uso tem feito adoptar o g em lugar doj , antes

de e e i, em palavras que os Romanos escrevião por

j , v. g. magestade ; o que procede de as termos ti

rado do castelhano e outras linguas em que oj tem

som guttural.

Antes de b, p, usamos , como os latinos , de m

em vez de n , e d'este antes das mais consoantes ;

v. g. ambos, amparar, embora, empary Todavia

eu escreveria circumdar , circumferencia , circum-

Joquio, circumpolar , e outras vozes compostas de

eircum latino , circumstancia e derivados, e com-

tudo por m , visto serem palavras compostas , e ser

esta orthographia conforme á latina e não contraria

á pronunciação.

Em quanto ás vogaes, deve igualmente seguir-se

a regra geral da derivação combinada com a analo

gia das inflexões, e com a pronuncia constante. He

portanto licito, não só substituir huma vogal a outra,

como e a í ou aos diphthongos a? , ce , o a- u , i a e,

nias supprir por vogal huma letra consoante que

desappareceo nas vozes latinas aportuguezadas, e que

entra na pronunciação dellas ; v. g. o i emfeio , de

Jhedus; em leio , de lego ; em veia , de riena; meio,

.de medium; o segundo e em vêem, riem, lêem,

davidetit, rident, legunt. Em ideia a addição do

i ao e he conforme íi pronuncia e ao radical grego

tXSa ver;, posto que o i não soa em idear, ideologia,

ideal. O diphthongo latino a;, mudado em /', v. g.
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cetas , idade , cequalitas , igualdade , corresponde

á pronuncia do e dos Gregos antigos e modernos. O

at muda-se em ê, ê, ou em ei; v. g.fcemina, fêmea,

posna, pena, fcetidus, fetido , fcenum , feno; mas

nunca em í.

Existe duvida nas terminações em o ou em u das

terceiras pessoas do preterito dos verbos que tem o

infinitivo em ar, er ou ir; v. g. deo , ardeo , ver-

teo, abrio,ferio, que os antigos e alguns moder

nos escrevem, deu, ardeu, abriu . feriu; e igual

mente em adjectivos que em latim terminão em us ,

como Judeo , Phariseo , e nos pronomes meu , teu ,

seu, e no corpo das palavras que em latim se escre

vem por u , como agua , egua , lingua , que outros

escrevem por o. A estas e outras duvidas do mesmo

genero convem a regra seguinte.

Regíia VIIa. Em todas as palavras em que a pro

nuncia constante portugue/.a tem dado a preferencia

ao som o mais surdo do e e do o , estas letras se de

vem substituir , a primeira ao í , e a segunda ao u

latino nas palavras derivadas desta lingua ; e usar-se-

ba de e e de o em preferencia a tea», todas as ve

zes que o som for mais surdo.

Applicando a regra, escreveremos nos preteritos

deo , abrio, etc. , e meu, teu, seu. Em quanto a

Judeo , Phariseo , Ptolemeo , assim como em agua,

lingua, egua, pode usar-se de u ou de o, se bem que o

segundo he mais conforme á pronuncia, vista a na

tural tendencia do u para agudo. Isto he manifesto

nas palavras taboa e tabua , mingoa e mingua , em

que o u he naturalmente agudo e longo. Em quanto
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áetymologia, he certo que o u lhe he conforme era

agua, tábua, lingua, etc. ; mas, como della nos

desviamos em muitos outros vocabulos , e particular

mente quando a vogal breve se segue u surdo , v. g.

mutuus , varias , fatiais , de que fizemos mutuo ,

vario , fatuo , e não muluu , variu , fatuu , não

lia razão para não seguirmos neste ponto a ana

logia tirada da pronuncia. Alem do que , bem sabido

he que as vogaes breves e brevissimas sempre se tro

carão no grego, no latim e em todas as mais linguas ,

e até na hebrea e arabiga, se não escrevião. O o la

tino e o «, ora respondem ao o breve, ora ao longo

<los Gregos , ora aoypsilon ou aoí, e nos primei

ros tempos da republica os Romanos escreverão o

por u.

Resta fallar das vogaes e dos dipbthongos nasaes

«u fanhosos. Eis aqui a regra.

Regra VIII. Toda a vogal nasal simples se pode

escrever pondo sobre ella o til ( ") ou ajuntando-lhe

m ou 11 que não faça syllaba com a letra immediata ,

.a não ser essa m ou n final. Ex. Balaam, Cham ,

Ian, mw, amparo, entender, Antonio. Alguns es

crevem lãa, rãa, maeãa, attendendo á suppressão

de hum n dos radicaes latinos lana , rana, e do cas

telhano manzana; mas pronunciando nós Ian, ran,

etc., sem mistura de outra vogal, he ella escusada,

sendo a melhor ortographia a que conserva 011 radical

de lana , etc. Com as vogaes e, i,oeu, usamos consr

iantemente do m posposto, e não do til; v. g. bem,

jfim, bom, hum. He de notar que nestas e outras pa

lavras damos sempre a preferencia ao m , posto que
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o Ti seja a letra radical dos termos primitivos bene ,

fiuis, bonus , unus. Isto procede de serem as pa

lavras apontadas e outras semelhantes , derivadas não

do nominativo latino , mas dos accusativos termi~

nados em m; v. g. finem , bonwn, wtum. Em bem ,

sem , seguio-se a analogia , contra a derivação , em

virtude da predominancia dos sons nasaes na lingua

portugueza , e de elles serem mais bem caracterisa-

dos pelo m que por n , que de sua natureza he mais

articulavel. Por esta razão converterão os fundadores

da nossa lingua o n das terminações latinas de ver

bos em unt , em m ; v. g.feccruut emfizerom , sunt

,em som .

Os diphthongos nasaes são aquelles cuja primeira

vogal he nasal e a segunda surda , v. g. mão , dão ,

põe, mãi , botões, cães; por isso a primeira deve

sempre levar o til. Como podem ser syllabas longas"

ou breves , predominantes ou subordinadas na mes

ma palavra , he preciso em caso de duvida , e quando

he diverso o sentido da palavra segundo o valor do

diphthongo nasal , pór hum accento na syllaba an

tecedente , quando esta for a predominante ; v. g.

amarão, morrerão , ferirão (preteritos), em que ão

he breve , para os differençar dos futuros , amarão,

morrerão , ferirão ( futuros ). Alguns escriptores

accentuão nos futuros o a , e transferem o til para o o

final , contra toda a razão , e sem a menor utilidade.

He com effeito contradicção manifesta pôr o til em

huma vogal pura e surda que nada tem de nasal ,

tirando este signal á que o he.

Outros escrevem o diphthongo ão , quando he
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breve, por am, cahindo no erro manifesto de figurar

dous sons vogaes por huma vogal e huma consoan

te , letras que soão como huma só vogal nasal pura.

Este erro he mui antigo, e não sei porque autores mo

dernos o tem renovado. Os nossos maiores que nunca

tiverão systema de orthographia coherente, escrevião

por am ou ão indistinctamente os preteritos -e futu

ros, e em geral o diphthongo ão , breve ou longo , ein-

toda e qualquer palavra; v. g. amaram, pret., e

amaram, fut. ;Adam eAdão, pam e pão, occasiam

e occasião. He portanto inadmissivel tal emprego

de am por ão breve.

A orthographia dos pluraes em ães , ôes, escrip-

tos aens, oens , he igualmente viciosa , porque o n

torna nasal a vogal e que o não he , deixando sim

ples a que he nasal , isto he , o a e o o.

O til alem de fazer nasal a vogal, he ao mesmo

tempo signal de suppressão de letra nos radicaes la

tinos ou castelhanos de que derivão as nossas vozes

nasaes. Esta letra he em geral n , se bem que os anti

gos tambem tornarão nasat huma vogal pela suppres

são de /. Ex. cão de cariem , pão de panem , mãos

de mauus , occasiÕcs de occasiones , cidadão , ci

dadãos de ciudadano , ciudaãanos ; e muito de

multum. Hoje conservamos o til como signal de

contracção ou abreviatura , v. g. em «. Este signal

teve com effeito o mesmo uso a principio , e só

veio a marcar o som nasal, por denotar suppressão

de /2 fanhoso, não pronunciado como articulação

pelos povos hispanicos que corromperão a lingua la

tina para formar della os dialectos de que procedeo
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o portuguez. O som nasal era hum elemento da pro

nuncia de algumas das linguas que se fallavão na pe

ninsula hispanica antes de ser conquistada pelos Ro

manos , e por isso quando começarão a fallar latim

pronunciarão lã— a, em vez de lima ; bõ — o por

hono , etc. Entre as nações que habitavão esta pe-

ninsula humas affeiçoavão as vogacs nasaes, e ou

tras fazião dellas menos uso ; por isso , no dialecto

castelhano prevaleceo o n latino articulado , e nelle

não existem diphthongos nasaes.

Em portuguez só temos duas excepções á regra ,

que nos diphthongos nasaes só a primeira he fanho

sa : huma he no plural põem, para o distinguir da ter

ceira pessoado singular põe, ou do imperativopõe tu.

Em põem ou põe ambas as vogaes são nasaes , mas

a segunda he subordinada á primeira e menos forte.

E em ruim ou ruin , e poucas outras vozes em que a

segunda he a fanhosa ou nasal.

De tudo o que precede concluo que não ha mo

tivo para fazer mudança notavel no systema ortho-.

graphico que estava em uso geral no seculo passado ,

e particularmente na ultima metade delle. Todas

as innovações contrarias ao uso da escriptura e da

pronuncia actual são inadmissiveis , e tambem o são

as que tem por objecto a suppressão de letras que

na conversação não soão. Do primeiro abuso podem

servir de exemplo as seguintes palavras : nem um ,

por nenhum; suscecler, pronunsiasão, prinsipiot

por succeder ou suceder, pronunciação , princi

pio; dirivar, por derivar; dino, por digno. Do se

gundo são exemplos : pratica, s., praticar , acão,
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correto, adatar, exceto, etc, por practica, s.,

practicar, acção, correcto, adaptar, excepto,

ele. Já dei a razão, e agora a repito : he porque em

muitos vocabulos das mesmas familias se pronuncia

a letra omittida ; v. g. empraxe que soa praese, ac

cionado, acto, actual, adaptado , correctamente,

corrector , correcção , exceptuado. Nas formas

do verbo practicar em que o i he a syllaba pre

dominante, pode supprimir-se o c que precede o

t, não só por não soar, mas porque evita a confusão

do substantivo practica , com pratica (elle ou cila) ,

e a de practico (homem), com pratico (eu).

Como na orthographia latina ha tambem varian

tes , v. g. escrever com hum t ou com dois littera ,

e destillare ou distillare, etc, podemos escolher a

que nos parecer, e preferir, letra, literato, literario,

destillar, etc. , a lettra , distillar, etc.

Em quanto á substituição de i por u ; v. g. em

dois, oiro, por dous, ouro , ou coisa , loiro, por

cousa , louro , não ha razão para preferir o u , visto

ser o i conforme á pronunciação moderna , e existir

no latim a substituição inversa , sendo constante que

os antigos Romanos escrevião optumus , maxumus,

antes de terem escripto Optimus, maximus. Alem

do que, muitas das palavras que os nossos antigos

escrevião por ou , e que hoje se pronuncião geral

mente oi, já estão mui torcidas dos radicaes latinos;

v. g. ouro de aurum , louro de laurus, dous de duo.

Cousa não deriva immediatamente do latim,

He pois licito escrever cousa ou coisa, dous ou

dois, etc. Em muitas palavras oi corresponde me
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lhor ao radical latino ; v. g. coiro de corium , por

transposição de letras.

O o breve e surdo, usado em vez do u dos vocabu

los latinos, em palavras em que a pronuncia confunde

o som surdo de huma d'estas vogaes com o da ou

tra , he arbitrario ; v. g. Deos ou Deus , e neste

nome o he tanto mais, que o radical grego se escreve

Zeus , Dios , Theos. O mesmo acontece em quasi

todas as vozes latinas escriptas por u, correspondentes

a vocabulos gregos escriptos por o; o que procede de

não terem os Gregos o u latino , nem os Romanos o

ypsilon grego. Pela mesma razão nas linguas deri

vadas do latim achamos o nome Deos escripto,

em italiano e hespanhol por o , lâdio , Dios ; era

francez Dieu , e antigamente Diou , e pela mesma

razão escreveremos correctamente Atheo, Proteo,

JVereo. Eu, escreve-se por u, postoque derivado de

ego , em razão do som mais agudo da final , resultante

da suppressão do g que torna o vocabulo monosylla-

bico.

O h latino he hum signal orthographico que sup-

pre a aspiração ( ) dos Gregos. Entre nós tem o

mesmo officio ; mas a repugnancia que existe em por-

tuguez a todo o som aspirado com alguma força , lhe

deo , alem d aquelle uso , outro , que he o de modi

ficar os sons das letras c, /, 11, p, quando lhes he

posposto , formando os sons ch , em chave (e anti

gamente tch , como ainda se pronuncia em Tras os

Montes, tcliavè), Ih em molho, toalha; nh em re

banho, etc. , e ph em Pkaraó, phjsica, etc. Em

muitas vozes em que he precedido de r, só serve de
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indicar o radical grego ; v. g. rhetorica , rheuma-

tísmo, Rhodes , que seria ridiculo escrever sem h.

Observações criticas sobre as regras dadas pelo

Sn1 Jeronymo Soares Barboza.

Antes de terminar este capitulo julguei necessario

examinar a doctrina do autor da Grammatica phi-

losophica da Lingua portugueza sobre a orthogra-

phia, visto ser obra approvada pela Academia real

de Lisboa , e impressa á custa della. Citarei tex

tualmente as proprias palavras do autor em cada hu-

ma das suas regras que me parecerem erradas ou

inexactas.

Regka III. « Todos, ainda os mais apaixonados

« pelas etymologias, assentão não ser justo metter

« na escriptura das palavras portuguezas letras des

te necessarias e que lhes não competem , nem em

« razão da pronunciação , nem em razão da deriva-

« cão. » Proscgue dizendo que he e hum não de

vem escrever-se com h ; nem com e inicial esparto ,

espaço, estatua, espirito, especie, estudo, etc. ,

porque os seus radicaes latinos não começão por e ,

mas sim por s , e porque outras Arozes como scena ,

sciencia , Scipião , se escrevem sem e..

Observação.

Tal unanimidade não existe , e o uso he contrario

á regra', assim como o he igualmente á razão ana

logica junta com a da pronuncia constante. Escre
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vemos espaço, estatua, ctc. , porque ainda que

spatium , statua , não tenhão e , esta letra he indis

pensavel em portuguez , assim como em hespanhol ,

porque forma huma syllaba que não existe no latim.

Pela mesma razão escrevemos , e escreve o proprio

autor estar de stare , latino. Estas modificações de

pronunciação são fundamentaes , é constituem o ca

racter dos dialectos derivados. Em sceua , scien-

cia, .etc, não pronunciamos o e inicial, pois não

dizemos escena, esciciicia, e por isso não nos devemos

desviar dos radicaes. Não sei por que motivo o autor

escreve dirivação, por derivação, suseder, por suc-

ceder ou suceder, prouunsiasão, por pronunciação.

Tão cingido ao latim nas palavras acima apontadas ,

como se desvia nestas e outras dos radicaes? Em la

tim escreve-se derivatio, succedere, pronuntiatio..

No § 2 em que trata da escríptura dos seis carac

teres latinos h, x, c, ç, g, s, e das letras dobra

das , admitte o // inicial nas vozes que o tem em la

tim , e supprime-o nas mais. Já mostrei porque ,

sendo o h hum sigxial equivalente de hum ac-

cento grego em latim, deve usar-se d'clle em portu

guez todas as vezes que fizer a mesma funcção. Por

isso escrevemos bem : ahi, e cahir, sahir, anhe-

lar, anhelito, etc. Não só o h de ahi he ligeiramente

aspirado como o de ah! oh.' hui! , mas seria mui

facil confundir a; ou aicom ai, tanto na escripta como -

nos imprensos, se ao h se substituisse hum accento

sobre o i. Escrevemos aqui, porque esta palavra não

vem de Mc , mas de huma voz grega pronunciada

/'Aí.
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Para o x dá muitas regras cheias de excepções

que deixão 0 leitor entregue ao uso geral , sem o di

rigirem na escolha dos equivalentes dos diversos va~

lores d'esta letra.

A mais segura regra he seguir a orthographia la

tina, quanto for possivel, attendendo á diversa pro-

hunciação do x. Isto he tanto mais sensato, que

muitas palavras se pronuncião de diversas maneiraâ

na conversação e em estylo elevado; v. q.JJuxo,

nexo, soão oraflucho , oraflucso , necho ou neeso.

Exacto soa eizaio ou ezato, e quem pronunciar

egzacto , egzactidão , não commetterá erro , e tam

pouco quem disser anneeso ou annécho.

O autor imagina haver em portuguez differença

de pronuncia entre x e ch, quando soão como em

xa ou cha , xadrez ou chadrez , xarão ou charão.

Confesso que nunca tal percebi na pronunciação da

gente culta de Lisboa , e dos que não conservão ac.

cento provinciano. t

As regras as mais geraes a respeito do uso de x são

as seguintes. i

1» Conservâ-lo em todas as palavras derivadas do

latim , em que o radical o tem , excepto no fim das

vozes em x, nas quaes esta letra se muda quasi

sempre em z ou s ; v. g. paz, voz, noz, feliz, pez,

'de pax, vox, rttix, felix, pix. Escrevemos calyx,

calis , caliz ou calix , e outras palavras em mui pe

queno numero, conservando o x final latino , como

index, appendix.

Não havendo palavra latina começada por af , e
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só algumas derivadas do grego , seguiremos nas por-

tuguezas cujo som inicial he ch (em acha, deixo)

a analogia das linguas d'onde tirámos essas palavras.

2a Todas as vezes que houver duvida entre o em

prego do x e de ch, poderá quasi sempre decidir-se

attendendo ao seguinte preceito. Se o som duvidoso

admitte a pronunciaçao de ích, como chove, che

gar, achar, fechar, inchar, escrever-se-ha por ch;

e de contrario se usará ox;\. g. em deixar, bru

xa, buxa, lixa,lixo, peixe, enxó, coxo,frouxo,

roxo, bexiga, enxertar, enxofre, enxugar, en

xarcia, etc. '

Pòsto que hoje não exista differença na pronuncia

da capital, entre xa ou cha, he certo que a houve

antigamente , e que ainda hoje os Trasmontanos

pronuncião o ch , tch , e o x , ch; esta differença

pode servir de chave para descobrir a origem das

palavras sobre que versa a duvida. O x soando co

mo em xa, enxó, suppre em portuguez : i°o se

latino, em peixe de piseis , em mexer de miscere $

á° o s em bexiga de vesica; 3o os ss em paixão de

passio ; 4° he alteração do 11 hespanhol , em chover^

chave , de llover , llave . o ss francez , em leixar

de laisser, ou de sc italiano, lasciare.

Por conseguinte a regra tirada da pronuncia con

duz á orthographia fundada na derivação. Como x

depois de diphthongo não pode pronunciar-se tch ,

fica claro que baixo, caixa, seixo,feixe, etc.^ não

devem escrever -se baicho, caicha, scicho,feiche; e

que bicho, pecha, mocho, rancho, Sancho, etc,

não admittem o x. Xadrez, xaque, xeque, xarife,
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xalmas, xara, xarel, xarope, etc., não admittem o

ch, porque não podem pronunciar-se por tch ini

cial ; e com effeito são vozes arabicas gutturaes ou

chiantes, e nenhuma tem nem teve o som inicial tch.

Para saber quando deve usar-se de s ou de ç, ad-

mitte o autor a regra tirada da derivação latina, escre

vendo por s e ss, as palavras assim escriptas em latim ,

como expulsão , tensão, oppressão, missão, etc. , e

por ç, as palavras que em latim se escrevem por ti

na penultima, e soão ci, como acção , lição, so~

lucão. ,

Escreve com s, seifar, sevar , siume , serzir,

sisco, sedenho, sedula, sclga, sigauo, selada, sima,

porque são , diz elle , puramente portuguezas. Nisto

se engana totalmente, pois humas são gregas , outras

latinas , etc. Cigano be allemão , e deve escrever-se

por c, equivalente do z allemão que soa como o z

hespanbol. Sevar vem de sevum ; sedenho de seto;

serzir ou sirzir de scro ; schedula, scedula ou ce~

dula de schedula. Ciume vem de cio; cima, de ci

rna ; cisco de cinis. De maneira que erra todas as

vezes que se aparta da etymologia, por julgar pala

vras radicaes portuguezas vozes derivadas. Apenas

temos alguma que se possa chamar portugueza pura.

Desapprova o ç inicial antes de a, o, u, e em

geral com razão , porque nem a pronuncia nem a

derivação o requer; v. g. sumo de suecus , ou de

sumere ; sapa/o, sarça. Nenhuma palavra exige o

ç inicial , e devem escrever-se por c simples antes

de c e i todas as latinas que assim começão , e por s

as que o tem; v. g. cera, cem, cilicio, ceda(xer~
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bo ) , cingir , solitario , saúde , seda , sem , etc.

No corpo das palavras o ç entre vogaes he quasi

sempre usado em vez de j ou ss ; v. g.faça, amea

çar, ameaço, cortiça, corça, braço, pescoço; e to

das as vezes que substitue o ti latino , v. g. vicio ,

oração, prudencia.

Tratando do emprego doj e do g, torna a fallar

de palavras puramente portuguesas , e cita como

taes jeito , jerzelim , jeira , que diz deverem escre-

ver-se por /' , contra o uso constante antigo e moder

no. Nenhuma d'ellas he primitiva da nossa lingua.

Geito vem de gestus, de gero; geira de jugerum,

composto de gerere e dejugum ; gergelim he ara

bico , e todas requerem g.

Escreve casa por caça , caza por casa , brasa

por braça, sem motivo algum nem de derivação,

nem de pronuncia , visto que s entre vogaes soa z,

excepto em algumas palavras compostas de voz que

começa por s, v. g. presentir, proseguir. Braza,

aza, louza, são conformes ao uso , á pronuncia , e

não tem radical que faça preferir o J.

Reconhece que as letras dobradas existentes nos

radicaes latinos , ou das quaes huma representa le

tra supprimida , se devem escrever em portuguez 5

T. g. accusar, affecto, aggravo , allegar, appli-

car, commodo, immovel, opportuno, suppor, afjli-

gir, ãijferir, offender, suffocar, difficil , ejfectuar.

efficaz , ofjicio , sujfragio. ]Nisto convenho , mas he

escusado escrever com cc acceitar, já tão mudado de

acceptare, e todas as mais palavras em que os dois cc

pronunciados desfigurão o som da palavra , como

, i3
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aconteceria dizendo ac-ceitar. Pela mesma analogia

que nos fez converter pr&ceptum , effcctus , em

preceito, ejfeito, mudámos acceptare em aceitar, e

assim o devemos escrever. Mas em augmcnto, aug-

mentar, escripto, excepto , psalmo , damno , não

supprimiremos o g, p, ou m, por não soarem, por

que pronunciados não offendem o ouvido , e podem

fazer-se sentir estas letras radicaes em muitas pala

vras das mesmas familias ; v. g. o g em auge; ops em

pseudo, psora ; o pt em rapto, exceptuar, pros-

cripto , apto , interrupção, interruptor o m em in-

demnisar.

Daqui se colhe que todas as consoantes dos radi

caes latinos devem ser conservadas em portuguez em

todas as palavras que não estejão nimiamente alte

radas , como em roto , preceito, aceitar, destruido,

feito, absorvido, escrevido, arrebatado, etc.

Da maneira de partir as palavras.

Quando no fim da regra he preciso partir a pa

lavra em duas porções , a regra racional he corta-la

por maneira que fique a syllaba inteira no fim da

regra , e toda a diificuldade existe no modo de sole

trar, o qual sendo muitas vezes vicioso nas palavras

compostas , faz cortar a palavra de maneira a sepa

rar hum dos seus elementos indivisivel; v. g. des

truir, e todos os compostos das particulas latinas in

separaveis : rc, pre, de, m, ob, con, a. Soletrando

como he uso , liga-se o e ou n ao s immediato, e por

isso se pronuncia e separa a palavra assim : res-pon~
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der, pres-crever, des-truir, ins-culpir, cons-lante,

com - tentar , sendo certo que por este modo se

separa o s do radical a que pertence em latim :

struere, sculpire, spondere , scribere, sCante ,

sternere. Todavia , nisto não ha erro , e só huma

contracção de duas syllabas em huma. Com effeito

responder, destruir, etc, equivalem a re-esponder,

de-esiruir, etc, e assim partindo res-, des-, não fa

zemos mais que contrahir recs, dees. Partindo coiis~

tar, he como se escrevêramos cões-tar, e não ha erro

em separar es -tar. Nos mais vocabulos não existe

duvida, separando -se sempre a palavra pela syllaba

terminada; v. g. o-pe-ra-ção, le-al, joi-a, lu-ar,

qua-li-da-de, al-tar, al-ma, as-tro, inde-mni-sar,

o-mni-po-ten-te, o-bra. As letras dobradas separão-

se, e os diphthongos nunca; v. g. ad-mit-tir, al-li-

vio^fi-eis , ai-po , ei-xo, ir-mão, o-ra-ções, u-ni-

ões. .

Concluindo direi que não existe outro meio de

fixar a opinião do publico sobre as anomalias da

nossa orthographia senão a publicação de hum bom

diccionario etymologico.

Por falta d'elle vemos até autores de grammaticas

e de systemas de orthographia escrever Ilyppocra-

tes , em vez de ffippocrales, djscolo, por discolo ,

e dar as mais erradas e disparatadas etymolo^ias a

certos termos.



GRAMMATICA
292

CATALOGO ALPHABETICO

BAS PAIAVKAS SOBRE CVJk ORTHOGKAPHU EEISA.

MAIS INCERTEZA.

Aceio e derivados } com c ; ou com ss , de essuyer francez r

Aceado e derivados ) limpar.

Alugar e deriv. com u.
Ameaça , etc. , e não atuiaça , etc, porque vem de menace.

Annular, adj. de annel.

Annullar, fazer nullo.

Aréa ou areia , arear.
Armazem, lugar onde se recolhem armas e ustcnsilíos,

das , tc. r

Almazem , I , , , , *1 derivados do arabico.

Almario , >

Artilharia ou artilheria.

Assucar, de saccharum. Açúcarnão he erro.

Autor, e não auctor ou auihor; auctor, se bem que latino

te pedantesco , por não soar o c nem nesta palavra , nem nos de

rivados. Aulhor não tem fundamento. (..:'..:..

Ava

Ava

Azambujeiro

Avanguarda, \
Avantagem , etc. > sem a inicial , que he inutil.

Azambujeiro , J
b. ::-•-';?'v

■. •';.,;t. '. ^

Baile, bailar, etc.
Bêbado , melhor que bêbedo, por euphonia, sendo desagradavel

O lom dos dois ee.
Berberia e não Barbaria , nome de terra.

Betume , etc. , conforme á pronuncia , e aos derivados abetu-

mar, etc. Bitume he conforme á origem.

Bulletim , melhor que boletim.

Bucho, entranna.

Buxo, arvore.

Buril, melhor que boril.
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Bostetla, e não lustetla , posto que derivado de pústula.

Sozina, e não buzina. . ',

c.

Camera , quarto da casa (de camera). No sentido figurado, he

a mesma palavra ; mas escrevendo cantara quando significa lugat

de ajustamento , evita-se o equivoco.

Cordial (de •ardínalis) . a■!p -K.á

Carena ( de carina ) .

Cedula (de schedula e de cédule , francez. ).

Ceifar (do arábigo).

Ceitil, devera ser seitil. .\, . . jit

Celha (do arábigo). '

Cemiterio (de caemeteiium ) , o oe corresponde a e.

Celidonia, por uso , em vez de chelidonia.

Chimica, melhor que chymica e derivados , por derivai do radi

cal '/Jbi fundir, etc. ii.iii -jii

Cima e derivados (de cima , cymà).

Ciiicp (de cinq h.).

Cinzel (de ciseau fr. ), - sto ,

Clyster, e não cristel^ \i:,-.-y\'^ >;

Complice e não cúmplice (de complico).

Comprimento , extensão e saudação.

Cumprimento , de cumprir-.

Concelho, convocação, ajuntamento (de conciliam).

Conselho, parecer (de t onsilium).

Condessa , titulo (de comitissa).

Condeca , açafate.

Conslituente convêm melhor ao adj. : que constituo; t consti

tuinte s., pessoa que constituc , procurador.

Corrector, o que corrige.

Corretor , de cambios , etc.

Correcção, acção de corrigir. . -

Correição, de corregedor.

Coser, e coser confundem-se continuamente , mas o mais acer

tado he escrever com s, coser com agulha , e com z , cozer ao lume ,

lio estômago , cozinha , etc.

: ^Crescer e deriv. devem conservar o s radical (de cresco).

Crear, significa produzir , fazer nascer (de creare).
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Criar, dar criação (de cresco, crevi); por isso criacão, criado, etc.

Cubica , etc, ou cobica , etc

Crina ou clina, pela substituição do r ao /.

Cutillada, por euphonia, em vez de cutellada (de cutello).

Czar ou ízar. •

D.

Damno e deriv. com m , porque he conforme á etymologia , e se>

pronuncia em âamnijicar, indemnisar. í-.-1 .',) . o'u».

Dansar, dansa, melhor que dançar, ele.

Decahir ou descahir.

Delei.ro ou desleixo.

Didal, por dedal, he conforme á etymologia e á pronunciação.

Deflorar ou desflorar.

Degradar, mandar em degredo, não vem de grão (gradus) ,

mas de digredior. Devera escrever- se degredar, a não ser o som

ingrato dos dois ee seguidos. • ' í, , '

Deforme, melhor que disforme , etc,

DescGrcoar, em vez de descoroçoar, he mais bemsoante e não se

affasta do radical latino cor, coração.

Dezeseis, dezesete , dezenove são correctos , mas mal soantes ,

e com razão te pronuncia e escreve dezaseis , etc.

Despensa, casa, etc, de expensare.

Dispensa, etc, de dispensare.

Desvelo, etc, et não disvelo, etc,

Diphthongo (de íupSó-yyoe,, duas vozes ou dois sons), enãoí/i/^

tongo ou diphtongo.

Discrição, por discrecão, de discreto, he usual , mas parece con

trario ao radical discreto (de discerno) ; todavia pode referir-sc a

discrimino.

Decimar, tem o mesmo radical que dizimar ; mas o primeiro tem.

applicacão geral , e o segundo limita-se ao dizimo e vem do france»

dixme ou do castelhano diesmo.

Doze , he alterado de duodecim , como íreid , quatorze de íre-

decim, quatuordecim. Devem todos escrever-se por z, porque

vem do castelhano.

E.

K por he he improprio , já disse porque. Oh suppre o accento e

lhe he preferível. Se os latinos houvessem aspirado o « de est , lha
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teriSo anteposto o h, como fizerão a todas as vozes que no grego co-

meção por e aspirado, v. g. Hebe, Heliacus, Heros, etc.

Eminente não deve confundir-se com imminente i o primeiro

Tem de eminens , e significa que está de cima , em eminencia ; o

segundo vem de imminens , e significa, que está proximo avir, que

ameaça (de minai).

Emplastro e não emplasto (de emplaslrum).

Emprehender, melhor que emprender ou empreender ( de

prehendere) .

Enjeitar, etc, com j , he conforme & etymologia.

Enxerir ou inserir, igualmente usados. Em poucas palavras

conservámos o in latino, que geralmente se muda cm en. Dizemos

porem ainda incorporar, increpar, insistir, etc.

Equipar ou esquipar. O primeiro he conforme ao francez e qua

dra com equipagem.

Erysipela e não erisipela.

Ermo, ermida , não requerem h inicial.

Ervilha, eivilhaca , de ervum.

Esbrugar, he mais correcto que esbrugar : vem de brou francez.

Escripío, escriptor, etc, conformes á etymologia.

Esculptor, esculptura, ousculptor, etc; esculpir conserva o p.

Esfomear ou esfaimar são correctos. Hum vem defome , o ou

tro de faim francez.

Espairecer e não esparecer, porque vem de aire castelhano.

Especie, ele, e nunca especia, etc.

Espectador ou speclador, de specto.

Expectação, etc, de expecto.

Escuma, etc, por espuma , deriva do francez écume , e não he

erro. Applica-se tscuma mais particularmente á que se produz ar

tificialmente , e espuma, espumante, espumoso, á natural.

Estertor ou slerior.

Esperto , agil , vivo.

Experto , experimentado.

Estranho, estrangeiro , e não exlranho, etc; por uso constante

e analogia do hespanhol , francez e italiano.

Exprobrar e deriv.

Extremo e deriv. com x , conforme á etymologia.

Estreme, estremar, Estremadura, parecem vir de hum radical

que significa apartar, separar, e não de extra.
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* F.

Faxina, defascine , Ir.

Faixa oufaxa.

Fallar, melhor que falar, de hablarhesp. corrupção de fabu-

lare , em italianofavellar.

•■ são erros crassos que fazem per

dem* por phenix, I der de v;sta a ctymologia. O radi-

Fenicio, por Phenicio, ete., (cal significa vermelho : escripto

' çorfen tem outro sentido.

Feto , herva.

Féto , embryão. Escrevendo este nome por e evitar - se-ha o

equivoco.

Filigrana , e títiofilagrana. Do irmceijiligrane.

Fpoi ph grego he erro.

Flamengo , i melhor que a substituição do r, ctc. :framengo,

Flauta , \frauta.

Fleuma, fleumão oufleimão , fleumalico , são corrupções de

phlegma , phiegmo, phlcgmaticus , mas são de uso antiquíssimo ,

e forão tirados dos. antigos dialectos do latim.

Foçar,focinho, melhor que fucinho , etc.

Follego oufolego, e deriv. muitas vezes se escrevemyo/go, sup-

primindo o le do radicaiybWe.

Formoso e deriv., e nãoyèrmoso, etc.

Forcara, camarote baixo de theatro. Melhor seria escrever

forsura as entranhas dos animaes (exta). A origem da palavra

he foras e seco.

Flagrante , nunca se deve confundir com fragrante , fragan-

eia.

Fralda e falda são o mesmo nome.

Flecha oufrecha , deflèche , fr.

Furunculo, he mais correcto que fruncho,frunculo.

G,

Glossa , glosa ou gloza.

Golilha.

Granel.

Gridelem.

G> otesco , mais usado que grutesco, do italiano.



Guarida. .

Guarita ou guerita de soldado. Do francez guérite.

Goloso, etc. , posto que gula conserve o u radical; por eu-

phonia.

Glotão , mais usado que gulotão ou gelotjío. Do francez glou-

ton. . '.i>,. ■i ' '. T"

Gorgomilo , mais usado qne gurgumito.

Gorgulho ou gurgulho. De curculio.

H. .

/i". Deve usar-se em todas as palavras, era que oj latinos o Utâd

e nas gregas antes de vogal aspirada. .

Herva e deriv., melhor que erva , etc. , ,j

Hierarchia , id.

Hieroglypho , id. ,,■•-,■.

Humano , etc, he correcto em latim e em portuguez, e bem de

rivado de húmus , terra , e não de homo , que deriva de ou.o- se

melhante , igual, ou de of*ow que significa unir, ajuntar, e por uso

homo significa o varão e a mulher. Talvez homo deriva dos radicaes

egypcios ho face, e nieúi sciencia ou saber/

ffombreiray „ ' . . 1. '. . ' ,
Hombral 1 Port*- *• Ombreira e Umbral,

Ir e derivados, e nunca ele, contrario á origem e á pro

nuncia. •■■"

Icterícia, corrompido em itericia e íemtVw ' uHi'l " ,

7Jcn ou iJeia , ideal , idear, etc. " i .

/n, partícula latina inseparável, escreve-se em todas as palavras

em que se pronuncia assim e não en , v. g. em incensa, incendio,

incorrer, inculcar, infatuar, inferno, inquirir, intenção, inti

tular, e em todas as vozes formadas de inter, iniro, como inter-

millente, introduzir. Mas em encerar, encruar\ enfermo , en

fermaria , enfivelar, enfrear, engenho ,. engenhar, engenhei

ra, etc.; eniender, entendimento , etc.; entrar, etc. ; envolver,

envolto, etc, muda-se o i em e.

lota e não jota. , i, . . . ira-,

Itento , izenção ; eximir, etc. Por conversão ia-x em*.

i3*
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!.,.■:. - .; '* .:,.i:..:..; .

Janella, etc. .,, .... om. ,,

Jantar, etc.

Juromenha [àe juliimtxnia).

He improprio escrever jeroglyjico , jerarquia, etc., posto,

que assim o quer a pronunciação viciosa geralmente seguida.

L.

Labareda e não lavareda.

Labyrintho.

Laço, de atar, de apanhar. De laqucus, edofranccz lacs*

Lasso, cansado. De lassus.

Laxo , relaxado. De laxus.

Lage , melhor que lagem.

Lavadeira , melhor que lavandeira.

Lençol.

Lezira ou lexiria.

Língua cu lingoa.

Livel, olivel, antigo, e vulgar'. A gente culta diz hôjeJAtver.

Lugar, ete., melhor que logar, a pezar de vir de locus. Em

localidade, loqal, totlacar, prevalece ò radical latino. Lugar he

conforme ú actual pronuncia.

Loja. r

M.

Maça, maço, macete, instrumento.

A/assa , de iarinlia , etc. . '•■.«

Maceira ou maceeira , arvore.

Macella , herva. 3f u. í.i.'.i

Massiça. '.i ..i...íI mi

Magoa.

Meu. ■ tsai r.r. 1 , ) ■» . . , ujim ;

Manjadourãi ' -■•' .tiíu. •,■..■1 ,,....!,■. \.:':

Manoel ou Manuel. ' • .'•>« i ,tiu»M'" ■ ,»,.,■ m-i*^

Mão, e em palavras compostas man , v. £v niancommunar-se. \

Mascavado ou mascabado. . iiu i o »e-. L:'ui ..iii ,i \\o«ns

Masso, de cartas , etc. ' 'V -■ i 'rA

Melro, de merula , por transposição euphoruc», ,"i t -.V
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Miar, o gato.

Mi , inicial latino , escreve-se em todas as palavras em que se

pronuncia , e muda-se o i eme naquellas em que soa o e , v. g. mi-

noridade , minorar, mixto, e mestiço, menor, menoridade, etc.

Moleiro ,a, o que moe. De molere.

Molleira <la cabeça. De mollis.

Moncão ou monsão.

Mosaico , obra de embutidos.

Moisaico, de Moisés.

Mungir, alterado de mulgir.

Mulher, melhor que molhei: De mulier.

Murrão , preferível a morrão.

N.

JVecromancia , etc. , mais correcto que nicro ou nigromancia.

Nescio , nescedade.

iVtVeZ. V. Livel, Olivel. Nivel vem do fr. niveau.

O.

Oito , hc correcto e conforme á pronuncia.

Ombreira ou umhreira , da porta. Do latino umbro.

Outubro, id. 0 radical octo afTasta-se tanto de oito, como dt

outo.

Orchestra.

Ordir ou urdir.

Orégão.

Orphão, orphan.

Ouro ou oiro.

Ozagre.

P.

Padiola. .' ," i i

Paiz, paisano ou paizano.

Pampolho e nao pimpolho. j •

Panno, sempre com dois nn. -n.i' r.i ,i ■ / -i . -:0 -

Paralysia , etc, , ; , . - t <

Pardieiro , conlracçao de paredeiro.

Pairar, corrupto de parlar, tuas universalmente usado.'^^i

-. Paroco* derívaáM. - u cl. :!, i', ■.■,/.•:
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Páscoa, etc.

Pasquim e não pesquim.

Patamar e não patamal.

Peãt , homem.

Pião , instrumento.

Pederneira , por transposição do er em re , de pedra, etc.

Pela (pora, ou por ella), pelo (poro—porello).

Péla , de jogar.

Pifaro , melhor que pifano , usual.

Pílula e não pirola , antigo e usual.

Penhor, etc, ainda que derivado de pignus.

Pintasilgo.

Plataforma.

Preamar, correcto. De plenum marc, mudado orem?,

Porcelana.

Poslhumo ou postumo. De poslkumus .

Pragana.

Prateleira e não parteleira.

Preso, de prender, rad. prehensus.

Prezar, de pretium.

-Protocolo, com hum só l.

Prumo.

Poejo, de pulegium.

Polrnão e polmneira ou pulmoeira , pulmunar, etc.

Polvilho, apolvilhar, polverosa.

N. B. Existe duvida entre o uso de per e pre

inicial, escrevendo huns prejuizo, prejudicar, pre-

ver são correctas , devendo usar-se de pre quando, se

Pelle.

Pêlo , de animal.

Pena , dor. De posna.

Penna, de ave e deriv. De penna.

Percevejo.

Pécego ou pessego.

 

->

Pyreneos.
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exprime a ideia de posição dianteira, de preeminencia,

de antecipação $ e de per, para a ideia de intervallo,

de tendencia. Prejuízo, quando significa damno feito

a alguem, he ampliação do sentido directo da pala

vra, porquejulgar de antemão he correr grande risco

de julgar mal, contra ajustiça e interesse das partes.

Em quanto a pertender", pcrte/ição, pertendente ,

esta orthographia he correcta , mas tambem se pode

usar de pre , porque pode o sentido referir-se a pree

latino , exprimindo a ideia de adiantamento , lugar,

emprego mais subido. Per tambem exprime a ideia

de superioridade ou perfeição , e vem de jr«pi grego.

Q-

Quadernas , quatro , se escrevem conforme á etymologia, mas

«uso tem estabelecido escrever com c : caderno, cadernal, enca

dernar. Os antigos escrevião calidade por qualidade.

R.

Rabeca ou rebeca. O segundo he mais correcto.

Ranúnculo , ou por euphonia , rainunculo.

Recua ou recova de bestas.

Redempcfio , e não redemção.

Rcfégo de vestido.

Registro , etc, melhor qne registo , etc.

Rclé ou ralé.

Resabio.

Resposta. ...

Retratar, fazer retrato.

Retractar, desdizer-se. •

Revendicar. ' • ■ '

Revindicta, corrompido em rebemdita.

Rhetorica , etc. . , '.■'..,'. c
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Rheuma , rheumatismo.

Rumo, em vez dc rhumbo, caminho no mar.

Redor, redondo, j sãocorrupçOcs dos radicaes roía, rotundas.

Redoma, J mas justificados pelo uso constante,

ife/og-io.

Relogeiro, ou relojoeiro , mais usual.

Rosmarinho ou rosmaninho , mais usual,

iíoífo.

Rotura , ruptura.

Rebique , melhor ortbographia he arrebique.

Ruço , cor.

Russo , Russiano.

s.

Sabichão , dc sábio.

Saibo he correcto.

Salomão.

Sanguesuga, sanguisuga, sanguexuga.

Sapato.

Sarabulho , desordem.

Sarrabulho, guizado.

iSaría/J.

Satisfação , e não com cç.

Sazão , estação.

Sezão, febre.

iVc , no principio dc todas as palavras latinas escriptas por se

e que se não pronunciuo es , v. g. scena.

Sch , cm todas as gregas começadas por ay.

Scialica, por uso, em vez de schialica ou ischiatica.

Schisma, schismatico.

Seura , de seges.

Seita, e sectário.

Seiva , seve.

Senleio , he conforme ao radical secale.

Saraiva , por uso.

Sete, sette , seleno , septnagesimo. . í,

Semelhante , semelhança , assemelhar ; simile, similitude.

Sirga. , . -i.W. 1

Sirigueiro , sirgueiro , ou serigueiro. ., ,.
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Siza , sizeiro ou sisa, etc.

Siso , sisudo*

Sobaco , pronunciado geralmente sovaco.

Sobral, sobro , sobreiro , contracção de sôblto , sobereiro, de

suber.

Sustar, suspender, não se deve confundir com subsíar. Vem de

sislere.

Saudade , vem de soledade ou soedade , por uso.-

Sovela , alterado de subida.

Socalco.

Sorpreza, sorprender, surpreza, surprehender.He mais con

forme ao radical , escripto com h.

Sumo.

Sujo.

Sutana, sotana. O segundo lie mais usual e eonforme á pronuncia.

T.

Tabão ou tacão, mosca grande■

Taberna, etc., taverna , etc.

Taboa , tnboado , etc.

Tachar, pôr nola , de tacher, francez. Taxar hc melhor.

Taxar, pôr taxa ; pôr nota, de laxare , latino.

Tambem, significa igualmente. De tam.

Tão bem , he comparativo. De tantum.

Tonnel e derivados.

Tanoeiro , etc.

Texvgo ou teixugo.

Tenção , intenção.

Tensão , estado tenso.

Teor, de tenor, lat.

Terçado, espada curta, geralmente pronunciado traçado , erra

damente.

Terçol , tumor nas pálpebras , e não torção.

Torrão ou lerrão. O segundo he mais correcto , mas menos-

usado. \ .1 ./,

Testemunha , etc. , segundo a pronuncia. O i latino muda-se em .,

l"h , Áa todas as palavras latÍBas que por estas letras ComcçSo,

como theatra, lhese, úiesowo., uhuribulo.jithjrrto ,\Theresa f

theriasa, vulgarmente triaga; e nas em que ellas entrão correspon.

dendo ao '0 {prego ; v; ç.-AÍheo, Lelhet, etc, ' I
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Tição:

Tiago , do hespanliol Iago, Diego, d'onde Tem Diogo.

Tizoura ou tezoura.

Trair ou trahir, traidor. Do latim e do francez.

Transe ou trance. O primeiro he preferível.

Tremo, por trumó. Do francez trumeau.

Tremolar ou tremular.

Triumphoj etc.

Tropeçar, ele, entío torpeço, torpeçar.

u.

Í7ire , de uber.

Ucharia, etc.

Ulmo , ulmeiro , por uso olmo , olmeiro. «

Umbigo , por uso embigo.

Urina, etc, melhor que ourintt, etc., que está introduzido.

Utensílios.

V.

facancia , vacante , vacatura , segundo a etvraologia , e mu-

,dando o c em vagar.

Vascolejar, o por u, de vasculum.

yerosimil , mais usado que verisimil, . ,

yela, de navio. De velum. ' ,

yella , de allumiar. De ellychnium.

yellicar ou velliscar. Hoje diz-se beliscar, etc.

yiaje , viajem , viage , viagem.

yiajar, etc.

fibora : o e radical de vipera mudado em o. ...

■yestoria , corrupção de vistoria.

Vizinho.

foato , corrompido em boato, de vox.

J^olalim.
v:- ! -ir ■Z t' • r. , ;!.. . ,it . ., ■ (/ .ri .i imi ..fui .

X. Y. Z. .nl.t a

. , m,3 O, - ,;l'i I* ■'li'■;l : ' 1 ■i■■•': . ' . n'■ , •i^mim'f'i'.'í V

Já disse itpaando! se;deve preferir o »* eh, M z a

s, tí^a i: N'ão ha frazão para ç^cr&iGT^pecàóuanha

com He palavra brasílica d£ povos qiie iião tem

, ■ .',■
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lingua escripta, e o primeiro som he i. O mesmo se

applica a todos os nomes brasilicos que por abuso se

escrevem comy.

N. B. As palavras terminadas em je, ge, que

huns escrevem com m final , e outros sem elle , po

dem escrever -se de ambos os modos; mas a final

em he mais grata ao ouvido , e muitas d1estas pala

vras tem o plural em eus. Ex. Viagem, viagens;

vantagem, vantagens ; portageouportagem , por

tagens ; aragem, aragens; vage, vagens ou vages;

carnage ou carnagem , carnagcs oucarnagetis. As

que admittem o plural em ens podem escrever-se no

singular por em. Não assim lage , alfange , sege ,

herege , etc.

Ha muitas anomalias na conjugação dos verbos :

V. g. dizer, digo, disse, dissera, direi, dizia, dize,

digão. Os antigos escrevião dixe , dixera , e alguns

modernos escrevem com Moraes , dice , dicera ; mas

o uso deve prevalecer , quando a etymologia não

pode regular , nem a pronunciação decide as duvi

das. O mesmo se nota nos preteritos de poder, sa~

ber, trazer, etc. Todos pronuncião pude (eu), sube,

truxe, e não ponde, soube trouxe. Os primeiros

afiastão-se menos dos radicaes latinos , e distinguem-

se das terceiras pessoas em ou, soube, trouxe (elle).

Da pontuação , e dos accentos.

Chama - se pontuação, a disposição de certos si-

gnaes que marcãc as pausas que o leitor deve fazer

lendo , e o tom e inflexão da voz.
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O ponto final (.) marca a terminação completa

do sentido. A virgula ( , ) separa membros de phrase

intimamente ligados, mas todavia separados por con

junção, ou por palavra subentendida, ou que são

phrases incidentes. O ponto e virgula (;) usa- se

para separar orações dependentes humas das outras.

Os dois pontos (:) empregão-se para separar huma

sentença ou oração , indicada pelo que precede , mas

não immediatamente dependente dos membros da

oração antecedente. O ponto de interrogação (?) de

nota a pergunta , e pÕe-se no final d ella : alguns

á imitação dos Hespanhoes , o põem tambem no prin

cipio da interrogação voltado de cima para baixo (<;),

afim de advertir o leitor, e o mesmo fazem ao ponto

de admiração ( ! ) que virão assim ( j ) ; mas não vejo

nisso utilidade.

O parenthese , palavra grega que significa inter

posição [( )] serve de encerrar huma phrase inci

dente , que interrompe o sentido da oração , mas que

serve de o desenvolver ou modificar, e que pode

supprimir-se sem perturbar o sentido.

A risca ou linha de união (-) serve para ligar pa

lavras compostas mas ainda não confundidas pelo

uso em huma só , para unir os pronomes pospostos

aos verbos , e ligar as syllabas de huma palavra par

tida no fim da regra ; v. g. agua-mãi, sem-sabor ,

dar-te,fazei -lhe.

O apostrophe (') he signal de suppressão de huma

vogal final , e liga o som da ultima letra ou prola

ção da palavra com a primeira da immediata 5 v. g.
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dou-t'o por dou-te-o, minhalma por minha alma*

A isso chamão os grammaticos sjnalepha.

O trema, apices, dieresis, ou dierese ("), sãa

dois pontos horizontalmente postos sobre huma vogal

para indicar que soa separada, e desfaz o diphthongo,

quando o ha : v. g. quesito , Esaú. Este signal he

inutil em portuguez , porque he supprido por qual

quer accento ; v. g. Esaú, Pharaó, ou por h em

ahi, cahir, calúo. Em quanto ao gu, qu, o uso en

sina quando o m he ou não mudo.

Já disse que só usamos hoje de dois accentos : o

agudo (') e o circumflexo (*). O primeiro fortifica

a vogal sobre que he posto ; o segundo a torna mais

longa , e faz doce o e e o. Ex. Dá , até, dó , Esaú;

dê, vê, topo, molho. O accento circumflexo he pre

ferível sobre o 7porque se não confunde com o ponto

de í , e tambem o he quando se quer denotar sup-

pressão de letras; v. g. di-lo-hei, ãeixâ-lo , pô-lo,

vê-lo, abri-lo.

Na seguia te oração se verá o uso de todos estes

signaes.

A linguá portugueza , a italiana , a hespanhola e

a franceza , são derivadas da latina , não immediata-

mente, mas pelo intermedio de dialectos dalingua-

mãi ; o que se prova, pelo estudo das poesias dos

trovadores provençaes , e outros escriptos em lingua

roman ou romance (cuja grammatica publicou ha

poucos annos M. Raynouard). O conhecimento das

fontes d'onde veio o portuguez he portanto indispen

savel a quem quizer estudâ-lo a fundo ; são estas fon

tes : a lingua roman , o castelhano , o arabigo e até



3o6 f GRAMMATICA PORTUG0EZA.

o grego. Quem , sem conhecer cá radicaes dehuma

lingua , pode gabar-se de a entender ? E todavia com

que jactancia não vemos ignorantes lexicographos

forjar etymologias a seu bel prazer, torcendo o sen

tido dos radicaes ! ' ,

N. B. Em geral os autores portuguezes fazem

nimio uso de' virgulas, pondo-as entre palavras que

não requerem pausa ; e depois de muitos nomes , se

parados por virgula , ainda a põem entre os ultimos

dois ligados pela conjunção e, sem necessidade.

Ex. A Europa , a Asia, a Africa, e a America.

Entre Africa e America he escusada a virgula, e

tambem o he na seguinte phrase antes de que : Os

homens que amão a virtude , sãofelizes.

Alguns usão do ponto e virgula em vez dos dois

pontos , e vice versa ; e dos dois pontos em lugar do

ponto , prolongando assim os periodos sem a menor

utilidade , e tornando-os nimiamente extensos.

FIM.
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