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RESUMO 

A presente pesquisa objetiva investigar a transitividade verbal em plano 

historiográfico, no contexto da gramatização brasileira do português, com base em cinco 

gramáticas publicadas no século XIX. A escolha do verbo como tema central da pesquisa 

justifica-se pelo fato desta categoria gramatical configurar-se um instigante tema de 

investigação, dada a sua complexidade no plano da descrição linguística. Questões como a 

da regência verbal, do uso de preposições associadas ao mesmo verbo e da relação entre 

regência e significado, dentre outras, são tratadas sob diversos pontos de vista nessas obras. 

A escolha do corpus visa a cobrir o pensamento gramatical brasileiro nos dois períodos que 

caracterizam o século XIX, qual sejam o período racionalista e o científico (cf. 

CAVALIERE, 2002). Este trabalho fundamenta-se na historiografia linguística, conforme 

as orientações de Konrad Koerner (2014) e Pierre Swiggers (2013), e baseia-se nas 

concepções teóricas sobre gramatização e as ciências da linguagem postuladas por Sylvain 

Auroux (1992). A metodologia consiste na aplicação dos princípios historiográficos 

koernerianos - contextualização, imanência e adequação - e a análise do corpus segundo a 

tipologia de Swiggers (2014). No que tange à análise realizada, pode-se afirmar que as 

ideias e as práticas linguísticas dos filólogos do modelo científico ampliam a visão sobre o 

verbo em face do modelo racionalista, ligando o passado ao presente e permitindo refletir 

sobre o objeto deste trabalho, a transitividade verbal, para entender as possíveis lacunas 

que permanecem até nossos dias no estudo desse fenômeno. 

 

Palavras-chave: Historiografia linguística. Século XIX. Sintaxe. Transitividade Verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the verbal transitivity in the context of the 

Brazilian grammarization of Portuguese, based on five grammars published in the 19th 

century. The choice of the verb as the central theme of the research is justified by the fact 

that this grammatical category is an instigating theme of investigation, given its complexity 

in terms of linguistic description. Issues such as verbal regency, the use of prepositions 

associated with the same verb and the relationship between regency and meaning, among 

others, are addressed from different points of view in these works. The choice of the corpus 

aims to cover the Brazilian grammatical thinking considering  the two periods that 

characterize the 19th century, namely the rationalist and the scientific period (cf. 

CAVALIERE, 2002). This work is based on linguistic historiography principles, according 

to the guidelines of Konrad Koerner (2014) and Pierre Swiggers (2013), and is based on 

the theoretical conceptions about grammatization postulated by Sylvain Auroux (1992). 

The methodology consists of the application of Koernerian historiographic principles - 

contextualization, immanence and adequacy - and the analysis of the corpus according 

follows Swiggers’ typology (2014). Regarding the analysis carried out, it can be said that 

the linguistic ideas and practices of the philologists of the scientific model broaden the 

view on the verb in the face of the rationalist model, linking the past to the present and 

allowing reflection on the object of this work, the verbal transitivity, to understand the 

possible gaps that remain today in the study of this phenomenon.  

Keywords: Linguistic historiography. XIX century. Syntax. Verbal transitivity. 
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Introdução 
 

Este trabalho visa a investigar o fenômeno sintático da transitividade verbal em plano 

historiográfico no contexto da gramatização do português no Brasil. Com efeito, o estudo 

da transitividade, sobretudo no tocante à nomenclatura dada aos verbos e aos 

complementos, implica uma diversidade significativa de teses que parece fugir ao 

controle de quem se ocupa da descrição linguística. 

Ao entender que a língua é um produto histórico-social e constatando que os 

fenômenos linguísticos vêm sendo motivo de reflexão, ao longo da história da 

humanidade, desde Aristóteles, tem-se a certeza de que não se pode fechar os olhos para 

o passado dos estudos linguísticos, pois é nele que talvez encontremos respostas para 

algumas lacunas existentes, por exemplo, no estudo da transitividade. 

A escolha do tema transitividade verbal deu-se, especificamente, pelo interesse em 

conhecer a narrativa histórica das gramáticas dos séculos passados referentes a esse 

fenômeno, que atualmente é encarado pelos estudantes como um tema complexo. 

Salienta-se que não se pretende abarcar questões pedagógicas específicas, contudo 

entende-se que os gramáticos desta época, entre outros objetivos, pretendiam buscar 

novos caminhos para o ensino da língua materna, portanto assuntos de natureza 

contextual e histórica também serão tratados. O objetivo dessa investigação está 

relacionado a dois pontos importantes que se entrecruzam neste estudo: o conhecimento 

idiomático presente na esfera acadêmica, seja nas séries elementares, seja nas mais 

elevadas, imprescindível a estudantes de todos os níveis escolares, e o conhecimento 

teórico presente nas teses gramaticais, que possui valor histórico, portanto as tradições 

que se formaram ao longo dos anos devem ser reconhecidas pelo importante papel que 

desempenharam como base do saber linguístico nos âmbitos científico e normativo. Dessa 

forma, o interesse final é disponibilizar ao público pesquisador em geral e aos 

profissionais da atividade pedagógica no ensino do português o percurso do pensamento 

gramatical com respeito ao fenômeno da transitividade verbal, que foi se transformando 

ao longo dos séculos e se configurando até os dias atuais em um amplo quadro de 

nomenclaturas e definições que, possivelmente, foge do controle de quem se ocupa da 

tarefa de ensinar ou aprender. Busca-se, por meio dessa pesquisa, entender os caminhos 
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trilhados pelos gramáticos do século XIX, no que tange ao tratamento que conferiram a 

esse fenômeno. 

A abordagem do verbo como classe gramatical, em órbita historiográfica, pediria 

uma investigação em todos os aspectos de sua presença na gramática do português. 

Semelhante tarefa, contudo, não seria possível em um trabalho da natureza de uma 

dissertação de mestrado, razão por que esta pesquisa opta por tratar apenas um desses 

aspectos, qual seja o da transitividade. A expectativa é de que outros projetos de pesquisa 

historiográfica, destinados ao estudo do verbo em português, juntem-se ao presente em 

um esforço de dar conta de todos os aspectos gramaticais desta classe de palavras tão 

relevante nos estudos linguísticos. Este é o motivo de se haver optado por um recorte em 

que não só se cuida do fenômeno da transitividade verbal, como também de um dado 

momento da gramatização brasileira do português, correspondente aos denominados 

períodos racionalista e científico (CAVALIERE, 2002).  

No tocante ao tratamento dado a textos antigos, como é o caso desta pesquisa, 

segue-se a orientação dos princípios historiográficos. Nesse sentido, as gramáticas 

escolhidas para o corpus são analisadas com base nas teses de Konrad Koerner (2014), 

autor que traz as diretrizes necessárias para quem busca fazer uma leitura adequada de 

obras antigas. A doutrina de Koerner baseia-se nos princípios da historiografia linguística, 

denominados princípios da contextualização, da imanência e da adequação, que são 

expostos no primeiro capítulo. Nesse capítulo, também é feita uma abordagem das teses 

de Sylvain Auroux, autor que melhor cuida do fenômeno da gramatização das línguas 

como fator revolucionário na história social do homem. Esse fenômeno eleva ao patamar 

merecido as produções gramaticais, reconhecendo o valor historiográfico e filológico 

dessas obras, bem como a contribuição das gramáticas de língua vernácula, tendo em vista 

a época em que surgiram e a corrente científica com a qual se vincularam.  

Ainda no primeiro capítulo, busca-se aproveitar as contribuições de Pierre Swiggers 

(2013), cujas teses mantêm estreita ligação com as dos demais historiógrafos selecionados 

para fundamentação teórica. As diretrizes de Swiggers funcionam como um suporte 

metodológico necessário a quem pretende enfatizar a narrativa histórica da linguística, 

conforme assevera: “os historiógrafos da linguística, em colaboração com historiadores 

das ideias e profissionais do campo da história social, deveriam (não cessar de) enfatizar 

o ‘padrão’ científico da narrativa histórica da linguística: como investigação 
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interdisciplinar, baseada em fundamentos metodológicos sólidos na história da 

linguística” (SWIGGERS, 2010). Este trabalho, portanto, inclina-se a esse dinamismo 

interdisciplinar, relacionando estudos históricos, artísticos, políticos e culturais da 

sociedade brasileira do século XIX ao trabalho de análise das obras gramaticais 

escolhidas para o corpus. A metodologia também é apresentada neste capítulo que, em 

síntese,  alinha-se aos princípios da historiografia linguística. Nessa subseção encontra-

se o relato de como se faz a leitura do texto antigo com base na contextualização, 

imanência e adequação, que são os princípios da doutrina de Koerner (2014), tomando 

como base uma das gramáticas estudadas no corpus, a gramática de Júlio Ribeiro. 

O segundo capítulo é dedicado aos estudos de periodização gramaticais no Brasil, 

seguindo a proposta de Cavaliere (2002), que considera quatro períodos denominados 

embrionário (das origens até 1802), racionalista (de 1802 a 1881), científico (de 1881 a 

1941) e linguístico (de 1941 aos nossos dias). Este trabalho, no entanto, foca-se em dois 

desses períodos: o racionalista e o científico.  

No terceiro capítulo, serão descritas as cinco gramáticas escolhidas para o corpus 

da pesquisa: 

a) REIS, Francisco Sotero dos. Grammatica portugueza accomodada aos 

princípios geraes da palavra seguidos de imediata aplicação pratica. 2. ed. revista, 

corrigida e anotada por Francisco Sotero dos Reis e AmericoVespucio dos Reis. 

Maranhão: Typ. de R. d’Almeida & C., 1871. 

b) SILVA, Augusto Freire da. Grammatica portugueza. 9. ed. São Paulo: Augusto 

Siqueira & Comp., 1906. 

c) RIBEIRO, João. Grammatica portugueza: curso superior. 17. ed, Rio de 

Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1915.  

d) RIBEIRO, Júlio. Grammatica portugueza. 2. ed. São Paulo: Teixeira & Irmão, 

1885.  

e) MACIEL, Maximino. Grammatica descriptiva baseada nas doutrinas modernas. 

5. ed. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte: Livraria Francisco Alves & 

Cia, 1914 e Paris, Lisboa: Aillaud, Alves & Cia, 1914.  

 

A escolha do corpus visa a cobrir o pensamento gramatical brasileiro nos dois 

períodos que caracterizam o século XIX, qual sejam o período racionalista, em que as 
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teses da gramática de Port-Royal ainda se mantêm vivas na concepção de língua, em 

especial do verbo, e o período científico, em que os gramáticos brasileiros optam pelas 

teses da gramática histórico-comparativa que floresceram a partir do início do século 

XIX. Para conhecer o pensamento gramatical contido em cada obra, a tarefa de examinar 

os textos das páginas iniciais, com foco no conceito de gramática, de língua e de visão de 

mundo dos autores, em face de sua época, representa um mergulho nessas descrições 

gramaticais, abrindo horizontes para uma abordagem mais profunda: a análise da 

categoria verbal, realizada no quinto capítulo. É importante ressaltar a relevância de cada 

gramática selecionada para o corpus e o porquê da escolha delas. Inicialmente, pensou-

se em delimitar o número de obras pesquisadas, não mais que cinco, para um melhor 

detalhamento no tangente à leitura e à interpretação das descrições gramaticais e seus 

respectivos autores, representantes das ideias que impulsionaram o pensamento 

gramatical no século XIX. Embora o enfoque principal da pesquisa seja a transitividade 

verbal, observar melhor suas partes principais (folha de rosto, epígrafes, prefácios, 

introdução etc.), propicia um aprofundamento maior nas ideias linguísticas dos 

gramáticos. Neste capítulo, também é feito um levantamento dos dados biográficos dos 

gramáticos, o que possibilita conhecer o caminho trilhado por eles, os pontos mais 

relevantes do desenvolvimento intelectual de cada autor, situando-os ao contexto 

histórico em que viveram. Todas essas informações contribuem para relacionar suas 

ideias ao momento vivido e ao texto gramatical produzido por esses filólogos. 

No capítulo quatro, houve um grande empenho em reunir informações sobre o 

contexto social, político e cultural da época, em que as gramáticas foram produzidas, 

sendo possível entender melhor cada período estudado e o papel das gramáticas na 

sociedade de seu tempo. 

A análise das descrições gramaticais é feita no quinto capítulo, por meio da reunião 

de dados e elaboração de quadros, no que diz respeito ao tema em estudo. A realização 

de um levantamento sobre o conceito de verbo, sobre as classificações verbais e sobre a 

transitividade permitiu conhecer o ponto de vista de cada autor. Com esses dados, neste 

capítulo, obtêm-se uma visão diversificada da natureza gramatical do verbo, tendo em 

vista os momentos distintos da gramatização do português no Brasil. Com base nessas 

informações, pôde-se elaborar os quadros comparativos para se ter uma visão geral das 

descrições verbais dos gramáticos. Os quadros comparativos funcionam como 
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ferramentas essenciais na análise das questões de natureza semântica e normativa, acerca 

da categoria verbal, realizada no final deste capítulo. 

É no sexto capítulo que se faz uma abordagem panorâmica acerca da 

metalinguagem utilizada pelos autores, comparando os termos e metatermos que os 

filológos usaram para descrever a transitividade verbal no século XIX e expondo algumas 

particularidades desse fenômeno nas gramaticais atuais. 

Esta pesquisa é também um convite à reflexão sobre os interesses que, atualmente, 

têm sido mostrados nos estudos linguísticos, por alguns pesquisadores e linguistas, 

quando, em seus trabalhos, se remetem às teorias do passado. Há inúmeros trabalhos com 

conclusões distorcidas e até injustas a respeito das obras que pertenceram a épocas 

passadas, por falta de uma metodologia adequada ao tratamento das concepções desses 

estudiosos. É dessa reflexão que decorre a ideia de se fazer um trabalho adjetivo, que 

sirva de pesquisa para outros estudos. 

É oportuno enfatizar que a prática de historiografar os estudos sobre a linguagem 

humana amplia a visão para alcançar o passado e buscar soluções para as questões do 

presente. Nesse sentido, busca-se refletir sobre o objeto deste trabalho, a transitividade 

verbal, e as possíveis lacunas que permanecem até nossos dias e, na tentativa de explicá-

las, a fim de contribuir para o entendimento das ideias dos gramáticos do passado. No 

tocante às conceituações dadas pelos filólogos dos Oitocentos, com relação ao verbo, foi 

possível observar os pontos de convergência e de divergência entre as ideias que 

circulavam neste período.  
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1. Fundamentos da historiografia linguística 

 

A historiografia linguística, doravante HL, consiste em descrever e interpretar as 

produções e eventos históricos no curso evolutivo do conhecimento linguístico por meio 

de procedimentos metodológicos. Ela não deve ser entendida como narrativas de 

acontecimentos passados, do modo como era compreendida tradicionalmente, mas 

sobretudo “como uma atividade consciente metodológica e epistemologicamente da 

escrita da história, como a esperaríamos da historiografia de qualquer outra ciência.” 

(KOERNER, 2014, p. 17).  

Ao tratar da narrativa historiográfica, Batista (2013) mostra que ela se constrói 

com base em três dimensões: (i) dimensão teórica, que leva em conta a dinâmica interna 

dos fatos e eventos da história da linguística, visando a reconstruir a história interna dos 

estudos linguísticos. Essa dimensão busca descrever, argumentar e interpretar as práticas 

metodológicas e as posições teóricas, independentemente de sua projeção temporal; (ii) 

dimensão temporal, que se estabelece pela periodização, possibilitando ao historiógrafo 

considerar as continuidades e as descontinuidades no tratamento de um objeto de análise; 

(iii) dimensão social, que envolve as relações entre a ciência e os saberes históricos  e 

culturais produzidos na sociedade, saberes referentes à atmosfera intelectual (BATISTA, 

2013, p. 73 apud KOERNER, 1995). Essa dimensão trabalha com a noção do clima de 

opinião, quesito que se relaciona ao tratamento de línguas e linguagem de uma 

determinada época. A presente pesquisa buscou basear-se nessas dimensões que são 

fundamentadas na HL. 

 

1.1 A HL como disciplina 

 

A HL vem-se consolidando como disciplina desde a década de 70 mediante 

contribuições de trabalhos que se desenvolvem continuamente nos círculos acadêmicos 

de cunho investigativo. A HL é definida por Pierre Swiggers como “como um campo 

interdisciplinar no âmbito da história/historiografia da ciência e das ideias” dedicado ao 

“estudo do desenvolvimento das ideias e das práticas linguísticas” (SWIGGERS, 2014, 

p. 40-41). 
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O termo historiografia linguística, ou historiografia da linguística, consoante 

Koerner, é o “discurso sobre o passado tal como produzido pelo historiador, distinto da 

‘história’, no sentido de ‘fatos passados’” (KOERNER, 2014, p. 45). A consolidação 

desse termo se deu nos anos 1990 em contraste com a designação não descritiva “história 

da linguística” no intuito de assinalar um importante desenvolvimento da escrita sobre a 

linguística.  

Além dos crescentes encontros e conferências realizados desde os finais dos anos 

1970, em diversos países da Europa e da América do Norte, outros indícios da maturidade 

da História da Linguística surgem a partir da publicação, nos finais dos anos 1960, do 

livro de Thomas S. Kuhn, intitulado A Estrutura das Revoluções Científicas que 

influencia a reflexão de diversas ciências, sobretudo nas áreas humanas. É nessa época 

que a HL desponta, tornando-se uma subdisciplina da linguística e trazendo uma nova 

abordagem no modo de tratar os estudos linguísticos. 

A partir da década de 70, iniciou-se um debate entre vários investigadores 

interessados pela história da linguística, ou seja, em torno de assuntos que dizem respeito 

à língua em determinado contexto histórico. Esses pesquisadores tinham como proposta 

estabelecer um quadro epistemológico apropriado à investigação historiográfica. O fato 

de Kuhn ter sido recebido pelos pesquisadores com tanto entusiasmo se deve, dentre 

outras razões, ao conceito de paradigma das disciplinas “intelectuais” das Humanidades, 

tal fato propiciou uma abertura de debate das ciências sociais e, sobretudo, uma 

abordagem histórica da linguística. Na década seguinte, o tratamento histórico da língua 

e novos direcionamentos da pesquisa historiográfica se concretizaram e continuam até os 

nossos dias com o intuito de promover a atividade científica que é a finalidade derradeira.  

Thomas Kuhn utiliza os termos “paradigma” e “ciência normal” para se referir às 

práticas científicas. Ele considera paradigmas “as realizações científicas reconhecidas 

universalmente que, durante algum tempo, fornecem problemas ou soluções modelares 

para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” (KUHN, 1989, p. 13) e ciência 

normal “pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas” 

(KUHN, 1989, p. 29), que são reconhecidas, por um período de tempo, pela comunidade 

científica servindo de fundamentos para sua prática posterior. Pautados nessas 

concepções, diversos pesquisadores se imbuíram em constituir uma base sólida para a 

HL, partindo de uma postura metodológica e epistemológica, por conseguinte, dando 
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surgimento a outros pesquisadores interessados a divulgar, estudar e continuar a pesquisa 

iniciada por membros ordinários dessa comunidade científica. 

Convém assinalar que as primeiras edições da revista Historiographia Linguistica 

(título que deu nome à disciplina) e a série de livros Studies in the History of the Language 

Sciences (SiHoLS), ambas publicadas na década de 70, pelo professor Ernst Frideryk 

Konrad Koerner, marcaram o início de uma nova tendência de se fazer história, afastada 

do modelo de abordagem de décadas anteriores, como as do tipo pro-domo1. Esse tipo de 

narrativa é exemplificado por Batista (2018), que, em um artigo para tratar de assuntos 

referentes à natureza narrativa da história e o papel da retórica nos fatos históricos, ele 

analisa a imagem histórica de Noam Chomsky como líder revolucionário, representado 

nas obras As ideias de Chomsky e Revolução na linguística. Nessa discussão, Batista 

aponta uma avaliação crítica dos tipos de historiografia elaborados ao longo da história 

da ciência da linguagem, classificando esses discursos como de natureza pro-domo, ou 

seja, propagandística. 

Koerner alerta sobre essa forma de escrever história e destaca a importância do 

historiógrafo manter-se afastado de trabalhos que possuam tendência partidária. A 

respeito desse vício, (BUTTERFIELD apud KORNER, 2014, p. 52) chamou de 

interpretação whig da História os trabalhos tendenciosos com ênfase na glorificação do 

presente. Esse tipo de interpretação “whig histories” propõe uma produção que valoriza 

o passado apenas quanto ao que é aceitável no momento atual, descartando o contexto 

histórico da época em que se investiga, uma postura que contraria a idealizada pelo 

pensamento koerneriano, em que se propõe uma familiarização, por parte do 

historiógrafo, com a atmosfera da época a ser pesquisada, mantendo o olhar nas 

ocorrências históricas posteriores. Nessa linha de pensamento é preciso refletir que 

 

Embora alguns possam pensar que histórias do tipo whiggish e ‘presentismo’ 

sejam fenómenos modernos, podemos encontrar ocorrências desde que a 

história começou a ser escrita. Mais uma vez, do ponto de vista metodológico, 

não parece haver muita orientação da parte dos historiadores regulares, ou dos 

filósofos ou dos teóricos da análise histórica, que esteja à disposição do 

historiógrafo da linguística, em parte porque o assunto sob investigação, 

teorias sobre a linguagem e a própria linguística, são epistemologicamente 

                                                             
1 Batista explica que uma historiografia pro domo é aquela que procura ressaltar, em detrimento de outras 

considerações que lhe seriam necessariamente complementares, uma teoria/um autor/um programa de 

investigação com ideal propagandístico. Nesse tipo de historiografia, há um viés muito acentuado para 

destacar fatos históricos como únicos, originais e à parte do desenvolvimento histórico, ou seja, como uma 

verdadeira revolução na produção do conhecimento. (BATISTA, 2018, p. 149).  
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bastante distintas dos acontecimentos históricos, da sua descrição, 

interpretação, e explicação. (KOERNER, 2014, p. 52). 

 

Esse tipo de reconstrução histórica para todos os efeitos não corresponde ao fazer 

historiográfico. A atividade do historiógrafo da linguística se materializa em documentos 

escritos do passado linguístico e em recortes de determinados períodos históricos, 

portanto, impõe determinadas exigências à formação acadêmica de seus seguidores, 

indispensáveis a seu ofício, como o de evitar o whig da história, conforme já mencionado. 

Um outro fator a ser considerado é o bom preparo intelectual com profundo conhecimento 

de um saber, que no dizer de Korner é “quase que enciclopédico por parte do pesquisador” 

(KOERNER, 2014, p. 47). Além desses pontos, é imprescindível que o historiógrafo 

tenha uma boa capacidade de síntese, pinçando aquilo que é essencial nas fontes primárias 

para estabelecer a leitura e interpretação adequadas, pois 

 

Para usar uma distinção contemporânea, a historiografia linguística tem que 

ser ‘orientada para a teoria’ e não ‘para os dados’, embora não haja dúvida de 

que muitas leituras das fontes originais ainda tenham que ser feitas, a fim de 

se estabelecer adequadamente os factos básicos do desenvolvimento da 

disciplina. (KOERNER, 2014, p. 47). 

 

É importante destacar também que diversos autores assim como Konrad Koerner 

não mediram esforços para fazer emergir outros pesquisadores interessados a continuar, 

coletivamente, as investigações no campo da historiografia linguística e assim dar frutos 

à atuação profissionalizante da disciplina. Embora esse reconhecimento não seja tão 

amplo como se desejaria, por não haver ainda um grau satisfatório no que diz respeito à 

aceitação e limitações das diretrizes e modelos aplicados no campo historiográfico, o 

historiógrafo deve insistir em buscar sua própria metodologia e epistemologia e não, 

segundo Koerner, esperar que os métodos de outros campos possam ser aplicados ao 

objeto de investigação do historiógrafo, nesse sentido, ele assevera que: 

 

Do ponto de vista metodológico, pode perguntar-se o que é que os outros 

campos da investigação histórica, já estabelecidos, têm a oferecer ao 

historiógrafo da linguística, sem deixar de ter em mente, ao mesmo tempo, que 

o seu objeto de estudo, isto é, as ideias sobre a linguagem e propostas para a 

sua descrição e explicação, deve impor um tratamento particular ao 

investigador. (KORNER, 2014, p. 49). 
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O trabalho do historiógrafo requer algumas observações, no que concerne à sua 

atividade, deve-se separar, primeiramente, história de crônica, pois são atividades 

completamente distintas. A produção de uma crônica pode ser definida como meros 

registros de acontecimentos do passado, porém sem a preocupação de explicar esses 

acontecimentos, restringe-se à listagem de nomes, datação de trabalhos ou eventos 

relacionados à linguagem. A produção histórica, entretanto, em referência à discussão 

proposta por Koerner, exige um conhecimento especializado em dois aspectos 

imprescindíveis à formação do pesquisador, que é o conhecimento da linguística e da 

história geral. A necessidade dessa dupla habilidade requer do historiógrafo a 

familiaridade com o contexto histórico analisado e uma prática linguística com vistas a 

mudanças através do tempo. Konrad Koerner (2014, p. 46) faz uma crítica ao 

historiógrafo que não se atém às duas faces da atividade historiográfica:  

 

Para o estabelecimento de um ideário na historiografia linguística, é preciso 

começar por admitir que não basta de modo algum ser um conhecedor profícuo 

em assuntos relativos à linguística para se qualificar como historiador da 

disciplina. Aliás, até hoje, a história da linguística tem sofrido 

consideravelmente com o trabalho amador realizado por eminentes estudiosos 

da linguagem que concentraram a sua atenção neste aspecto particular da 

disciplina.  

 

Vale ressaltar que na década de 1990, no Brasil, segundo Batista (2013), houve 

uma crescente produção de trabalhos no campo da HL, iniciada em 1970, em que se 

alcançou um maior reconhecimento acadêmico, especificamente, por articuladores da 

disciplina, tais como Pierre Swiggers, Konrad Koerner e Sylvain Auroux, que alcançaram 

maior divulgação, principalmente, por meio dos grupos de pesquisa organizados desde a 

época  de florescimento até os dias atuais: 

 

Em prosseguimento à sua organização profissional, que começou nos anos 

setenta, a historiografia linguística tem testemunhado um crescimento 

espetacular no número dos seus praticantes – especialmente na Europa, e, ao 

longo das duas últimas décadas, nas Américas – o campo pode festejar 

igualmente a existência de vários periódicos especializados de alto nível. 

(SWIGGERS, 2010, p. 1). 

 

Ao refletir sobre a expansão das ideias linguísticas na contemporaneidade, 

entende-se que os resultados a que se tem chegado são permeados por uma dimensão 

histórica obtida por diferentes elaborações, na tentativa de compreender a linguagem 

humana ao longo dos tempos, portanto, o surgimento de disciplinas de natureza histórica, 
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em torno dos estudos linguísticos, ocorreu antes mesmo do estabelecimento científico da 

linguística, que é marcado pelo século XIX, com a linguística histórico-comparativa e o 

século XX com Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

Vários investigadores entendem que a história da linguística faz parte de uma 

história geral das ideias, por isso é inegável que a história da linguística e a história das 

ideias mantenham um diálogo mesmo que tenham diferentes perspectivas. Os 

pesquisadores vinculados à HL consideram os estudos historiográficos como um campo 

autônomo de pesquisa que deve buscar sua metodologia própria e firmar seu estatuto com 

fundamentos epistemológicos, permitindo sua existência com legitimidade. Sobre essa 

discussão, Koerner pensa que “A natureza da linguística como um campo com um objeto 

de estudo bem definido – a linguagem humana em todas as suas manifestações – talvez 

requeira mais do que uma associação com ou uma inspiração pela história das ideias, ou 

mesmo pela ‘história da filosofia’.” Essas palavras levam a crer que a articulação entre 

essas áreas de estudo pode gerar conhecimentos novos e contribuir para que as descrições 

pretendidas sejam mais produtivas do que se imagina.   

Outro fator importante para o bom desenvolvimento da atividade historiográfica 

é o fato de se considerar o ‘clima de opinião’2 do surgimento ou da rejeição de ideias num 

dado momento da história, para haver reconstrução efetiva desse pensamento. Considerar 

o ‘clima de opinião’ possibilita ao historiógrafo compreender, de maneira fidedigna, o 

contexto intelectual geral em que as teorias desenvolvem-se, no entanto, para isso o texto 

historiográfico deve ser inteiramente desvinculado, cronológica e biograficamente, das 

escolas passadas do pensamento filosófico. O conceito de opinião é “particularmente útil 

para traçar a atmosfera intelectual de um dado período em que certas ideias floresceram, 

foram recebidas ou rejeitadas”. (KOERNER, 2014, p. 50). 

É importante enfatizar que a HL é resultado da interação entre a Linguística e a 

História e que sua essência objetiva o homem, assim como a Sociologia, Filosofia, 

Antropologia e as demais áreas que dialogam o mesmo pensamento, o social. Essa 

interdisciplinaridade contribui para um completo desenvolvimento do pensamento 

linguístico, sob essa perspectiva Koerner acrescenta que  

 

                                                             
2 Konrad Koener remete-se a Carl Lotus Becker (1873-1945) quando usa esse termo, para se referir ao 

contexto histórico e cultural da época em que se investiga determinada teoria. 
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Em contraste com a história intelectual e as várias abordagens do tratamento 

da história geral – embora a historiografia linguística tenha que ter em conta 

as correntes intelectuais de um período dado que possam ter causado impacto 

sobre o pensamento linguístico – a história e a filosofia da ciência parecem ter 

mais a oferecer ao historiador da linguística, parcialmente por causa dos seus 

avanços em epistemologia e metodologia. (KOERNER, 2014, p. 53). 

 

 

São frequentes as citações das ideias de Kuhn nos estudos apresentados por 

Koerner  em seu trabalho intitulado Quatro décadas de historiografia linguística: estudos 

selecionados (2014). Esse mérito, talvez, seja devido ao fato dos argumentos de Kuhn 

apresentarem alguns conceitos, tais como “paradigma”, “ciência normal”, “revolução 

científica”, “operação-limpeza”, que exerceram particular influência não somente na 

linguística, como na antropologia e na sociologia. Embora o autor da ‘revolução 

científica’ se apoie teoricamente nas ciências naturais, involuntariamente propiciou uma 

ênfase maior à natureza social dessas ‘revoluções’, exercendo um papel importante no 

estudo e na formação de diversas ciências e provocando reflexões nas ciências sociais e 

humanas, consequentemente na sua historiografia. Dentre outras pontuações, Koerner 

assinala que é preciso ter a clareza de que o historiógrafo não deve aguardar as realizações 

de outras teorias seja qual for a filosofia da ciência, mas deve buscar suas próprias 

metodologias e instrumentos de investigação. O diálogo interdisciplinar opera de maneira 

conciliadora entre as perspectivas teóricas, socioculturais e históricas conforme suas 

conclusões: 

Há, com certeza, muitos outros exemplos de como os historiadores da 

linguística podem tirar proveito da leitura de historiadores e filósofos da 

ciência. De facto, especialmente para os séculos XIX e XX, muitas das suas 

descobertas podem oferecer conceitos úteis, instrumentos de investigação para 

o efetivo escrever a História.  (KOERNER 2014, p. 53). 

 

Para Koerner, o diálogo entre a história da linguística e os demais campos 

históricos como a história geral, a história intelectual, a história e filosofia da ciência, a 

sociologia da história e as demais subdisciplinas é de considerável importância para o 

aprendizado de quem segue os preceitos do campo historiográfico. Essas disciplinas e 

subdisciplinas não dão conta de fornecer, do ponto de vista metodológico e filosófico, 

materiais para o desenvolvimento teórico da HL, porém podem ser úteis, no sentido de, a 

partir do amplo conhecimento nessas outras áreas, dar ao historiógrafo autonomia para 

trilhar seu próprio caminho, cabendo tão somente a ele, no decorrer das investigações, 

pinçar o que for útil ao seu campo de estudo.  
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No que tange à história das ideias, Koerner assinala que são poucos os 

ensinamentos, oferecidos por ela, que o próprio historiógrafo não seja capaz de encontrar. 

Em suas palavras, ela proporciona “um reconhecimento generalizado de que as teorias 

linguísticas não se desenvolvem num total isolamento do clima intelectual geral do 

período ou das atitudes particulares mantidas pela sociedade que promoveu a atividade 

científica.”, o que revela um quesito não consensual ao dele. Admite, similarmente, ser 

importante para historiógrafo da linguística haver uma melhor compreensão da dinâmica 

das redes sociais dentro de qualquer organização científica. O historiógrafo considera que 

o diálogo entre filósofos e historiadores da ciência pode trazer bons resultados, embora 

reações e contraposições provocadas pelos argumentos de Kuhn em seu influente livro 

As estruturas das revoluções científicas (1962), sejam merecedoras de igual atenção.  

Cabe mencionar, também, o cuidado que se deve ter no tratamento dos termos 

história da linguística e história das ideias, pois os caminhos trilhados por essas duas áreas 

de pesquisa são, metodologicamente, distintos:  

 

A história da linguística não deve ser tratada como um ramo da história das 

ideias, pelo menos não a partir do advento da filologia histórico-comparativa 

de inícios do século XIX. Isto, porque a linguística, diferentemente da filosofia 

por exemplo, é uma ciência e porque tem a ver com factos (normalmente) 

empiricamente verificáveis, assim como com teorias (frequentemente bastante 

complexas) e, por vezes, com práticas de investigação bastante rigorosas, e não 

meramente com ideias gerais sobre a natureza da linguagem. (KOERNER, 

2014, p. 56). 

 

Deve-se assumir os desafios dessa recente disciplina, dando continuidade ao 

trabalho que ainda está por se fazer. As reflexões de Koerner expressam seus propósitos 

em relação aos problemas enfrentados por historiógrafos que, como ele, executam a tarefa 

de investigação historiográfica: 

 

Estou a pensar no desenvolvimento de modelos particulares que podem guiar 

a sua investigação, na análise crítica do trabalho dos nossos predecessores, 

vários dos quais moldaram muito da nossa visão do passado, e na discussão 

dos problemas particulares que enfrenta o investigador, tais como a ideia da 

‘influência’, o debate sobre a descontinuidade/continuidade ou a questão da 

‘metalinguagem’ na historiografia linguística, para citar só alguns exemplos. 

Em suma, há ainda muito trabalho a ser feito até que a história da linguística 

venha a tornar-se a historiografia das ciências da linguagem. (KOERNER, 

2014, p. 56). 
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 No tocante ao estatuto da HL como disciplina, vale assinalar que a década de 1980 

foi uma época em que muito se discutiu sobre a metodologia historiográfica na história 

da linguística, no entanto não se chegou a um consenso quanto aos princípios de 

investigação e procedimentos para o trabalho historiográfico. Há, sem dúvida, vários 

problemas metodológicos e epistemológicos, como também questões de relacionadas à 

periodização, à contextualização e aos procedimentos de investigação, assim como 

questões relativas às mudanças de ênfase na prática linguística atual. É importante 

ressaltar que 

 

O estatuto de uma disciplina está estreitamente ligado a seu domínio próprio e 

à constituição, através da história, desse domínio. Sua delimitação será tanto 

mais complexa quanto maior for a dificuldade de atribuir à disciplina um limite 

máximo e um limite mínimo de inclusão (DE CLERQ; SWIGGERS, 1991). 

Com efeito, a primeira dificuldade daquele que se lança à tarefa de escrever a 

história da linguística é estabelecer o que deve ser incluído no escopo do termo 

“linguística” – e suas variantes – sem o que qualquer tentativa de historização 

não encontra seu(s) objeto(s) material(is) de observação e qualquer tentativa 

de periodização se torna inexequível. O primeiro desafio do historiógrafo da 

linguística reside, pois, na explicitação dos limites do seu domínio e na 

enumeração dos seus objetos possíveis. (ALTMAN, 2012, p. 19) 

 

 Em relação à metalinguagem, ou seja, ao emprego da linguagem para descrever 

as ideias do passado sobre a linguagem e a linguística, deve-se ter muita cautela, é preciso, 

pois, ter a habilidade em discutir as teorias do passado e ao mesmo tempo torná-las 

acessíveis ao leitor do presente, sem que haja distorção da intenção e significados dos 

escritos originais. 

 Koerner considera que o uso da metalinguagem deve obedecer a alguns princípios, 

os quais serão abordados a seguir, a fim de sejam evitados problemas sobre o pensamento 

linguístico e a compreensão do passado histórico, por parte do historiógrafo. A seguir, 

um exemplo clássico de distorção linguística, da obra de Chomsky: 

 

A Cartesian Linguistics (1966) de Chomsky é o exemplo mais conhecido de 

distorções efetuadas por um linguista do século XX de ideias sobre linguagem, 

manifestadas por eruditos dos séculos XVII, XVIII e XIX. O que tinha sido 

encobrido pelo alvoroço dos anos 1960 e 1970 pela interpretação chomskiana, 

tornou-se logo evidente para qualquer historiógrafo sério da linguística: as 

distorções de Chomsky eram devidas, e não em pequena proporção, à 

identificação imprópria de termos e de conceitos de séculos anteriores com 

definições e conceitos atuais. (KOERNER, 2014, p. 57) 
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 Há inúmeros exemplos de relatos históricos sobre ideias de séculos passados mal 

compreendidos e deturpados, devido à falta de cuidado do autor no uso da 

metalinguagem, o que pode acarretar consequências desastrosas: “Este procedimento 

‘modernizante’, porém, tem levado a inúmeras e sérias distorções na história da 

linguística, e qualquer historiógrafo perspicaz deve perceber as armadilhas e voltar-se 

para este problema potencial do uso da ‘metalinguagem’”(KOERNER, 2014, p. 58 ).  

 Koerner assinala que o ‘argumento da influência’ é uma questão de natureza 

metodológica na historiografia linguística, usado indiscriminadamente, ademais, deve-se 

fazer algumas distinções sobre o uso desse termo, que pode ser usado de duas formas – 

uma refere-se a experiências compartilhadas e ao clima intelectual e a outra, à influência 

direta, aquela que diz respeito ao que pode ser documentado com base em referências 

diretas, comparação entre textos de autores, agradecimentos públicos etc. 

Koerner caracteriza como uma armadilha o uso descuidado do argumento da 

‘influência’. Esta tendência penetrou na narrativa linguística e sua recorrência conduz a 

interpretações errôneas dos textos de diversos autores. Toma-se como exemplo o grande 

número de relatos supostamente históricos, reivindicações quanto à originalidade visando 

a receber notoriedade, alegações de influências baseadas em superficialidades entre 

autores, bem como interpretações distorcidas de textos investigados e tentativas de dar 

um menor destaque à história da teoria linguística. Esse problema da ‘influência’ é 

frequente em obras de autores consagrados, tais como Humboldt e Saussure. Para ilustrar 

essa questão, Koerner pontua duas formas repetidas de ‘influência’ que têm persistido na 

literatura, apesar das provas em contrário, nomeadamente, o assim chamado darwinismo 

de August Schleicher (1821-1868) e a suposta influência da sociologia durkheimiana em 

Saussure. 

 No século XIX Schleicher fica conhecido no meio linguístico por suas ideias 

inovadoras. Para ele, a linguística deveria ser parte das ciências naturais. Ele também 

ficou conhecido por combinar as ideias existentes entre as correntes comparativa, 

histórica e tipológica, a fim de formar novas concepções, métodos e terminologias. Sua 

metodologia baseada na árvore genealógica apresentou uma nova proposta de 

conhecimento da língua que até então não havia sido mostrada da forma como ele a 

organizou. Equivocadamente, Schleicher foi reconhecido como um linguista influenciado 

por Darwin: 
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Quando leu uma tradução alemã da Origin of Species de Darwin, em 1863, e 

observou, num ensaio do mesmo ano, que tinha visto as suas próprias ideias 

sobre linguagem confirmadas pelas descobertas de Darwin, muitos escritores 

subsequentes, sem ler o que Schleicher tinha frequentemente afirmado 

anteriormente a 1863 (e sem dar-se conta de que já tinha publicado duas 

Stammbäume indo-europeias já em 1853, por exemplo; seis anos antes da 

primeira publicação da Origin of Species), interpretaram que Schleicher fora 

‘influenciado’ no seu pensamento linguístico por Darwin.(KOERNER, 2014, 

p. 60). 

 

Um argumento de mesma natureza se deu com Saussure, quando difundiu-se a 

ideia deturpada de que ele desenvolveu o seu conceito de langue sob a influência dos 

princípios sociológicos de Émile Durkheim (1858-1917) ao encarar a linguagem como 

um fato social, ideias que perduram até nossos dias. Não obstante Antoine Meillet (1866-

1936), aluno de Saussure, tenha negado tal conexão, e o nome de Émile Durkheim (1858-

1917) nunca ter aparecido nos escritos de Saussure, esse mito se propaga 

equivocadamente no meio acadêmico dos estudos linguísticos. 

Em suma, a respeito das alegações da influência que são baseadas em 

superficialidades, interpretações distorcidas dos textos ou tentativas de reduzir a 

importância de uma figura de relevo na história linguística, Koerner afirma que: “compete 

ao historiógrafo detectar, analisar, e explicar estas mudanças, não ser iludido por 

reivindicações de novidade, originalidade e criatividade, habitualmente feitas pela 

geração a seguir” (KOERNER, 2014, p. 61). 

No que concerne às ideias de Koerner quanto a determinadas interpretações do 

texto antigo, tem-se a clareza, em suas palavras, de que seu objetivo maior consiste no 

estabelecimento de uma metodologia capaz de direcionar o trabalho de quem se ocupa da 

investigação desses textos: 

 

Não estou a pensar num sistema complexo de regras epistemológicas, 

filosóficas, metodológicas, e, finalmente, práticas para a atividade 

historiográfica. Mais do que estabelecer um método que possa favorecer a ideia 

enganadora de que tal quadro teórico possa ser aplicado rigorosamente a todas 

as situações com as quais o historiador pode vir a ser confrontado, o meu 

objetivo é muito mais modesto: o estabelecimento de uma lista de princípios 

práticos e teóricos que sejam suficientemente amplos para encontrar larga 

aceitação entre os historiógrafos da linguística, porque podem ser adaptados a 

períodos diferentes da história das ciências da linguagem e a aspetos 

particulares de investigação, sendo, no entanto, diretrizes que podem tornar a 

nossa interpretação do passado mais transparente para colegas que não 

compartilhem necessariamente da mesma formação, perícia e interesse. 
(KOERNER, 2014, p. 63). 
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 O pesquisador estudou um meio de escapar dos abusos da linguagem técnica, 

desenvolvendo um método que tivesse ampla aplicação nos estudos linguísticos. Para 

isso, adotou três princípios, os quais embasam esta dissertação no tratamento dos textos 

gramaticais do corpus. 

 

1.2 Princípios básicos em HL 

 

Ernest Frideryk Konrad Koerner buscou a resposta para uma questão que persistiu 

por mais de quatro décadas – sobre qual seria o tipo de história da linguística mais 

apropriado a se fazer. Seu interesse por considerações de ordens metodológica e prática, 

por desmascarar mitos e pelo estabelecimento de uma teoria que se desviasse das 

possíveis armadilhas de uma investigação histórica, levou-o à seguinte reflexão: 

 

Pode perguntar-se de que tipo de história da linguística estamos a falar, o tipo 

que vemos nos manuais de ensino regulares que parecem narrar batalhas 

passadas a partir de uma perspetiva atual, ou será que existem outras 

aproximações que podem ser de interesse mais genuíno para o linguista 

praticante? (KOERNER, 2014, p. 36). 

 

 O teórico da HL propõe um tipo de escrita da história cuidadosa e que ele diz ser 

uma “prestação de contas do nosso passado linguístico”, uma escrita fundamentada em 

princípios bem definidos que podem “rivalizar com os da própria ‘normal science’ 

(Kuhn), no que diz respeito à solidez do método e ao rigor da sua aplicação.” 

(KOERNER, 2014, p. 40). Esse tipo de narrativa não pode ser confundida, simplesmente 

com registros de acontecimentos passados, mas deve ser entendida como aquela que se 

compromete com a história, com o contexto social, artístico e cultural da época 

investigada e que se atente ao distanciamento cronológico, evitando o dogmatismo. 

A seguir, serão expostos cada um dos princípios de Konrad Koerner.  

 

1.2.1 A contextualização 

 

 O princípio da contextualização consiste em apresentar as teorias linguísticas 

propostas em períodos antigos, reestabelecendo o “clima de opinião” geral do período 

investigado. Entende-se que as ideias linguísticas nunca se desenvolveram 

independentemente de outras correntes intelectuais do período em que surgiram, portanto, 
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o historiógrafo deve atentar-se às influências do pensamento que envolvem o momento 

histórico em questão. Nesse sentido, o ‘clima de opinião’ ou ‘episteme’, são termos 

comumente utilizados para dar conta da ideia central contida neste princípio, ou seja, o 

fato de reconstituir o contexto social, histórico, cultural e artístico presente num período 

em que um determinado pensamento ou teoria linguística se desenvolveu. Esse princípio 

é responsável, conforme assinala Batista, 

  

por situar uma obra e seu autor num quadro de reflexão mais amplo, 

considerando que  a produção e a recepção de ideias não se dão de forma 

isolada, uma vez que os diferentes campos dos estudos da linguagem, 

exatamente por lidar com o componente que ajuda a definir o homem diante 

de outras espécies, encontram-se em relação constante com outros horizontes 

de reflexão sobre o que constitui o homem e sua produção intelectual e social 

nos diferentes recortes históricos.  (BATISTA, p. 76, 2013). 

 

1.2.2 A imanência 

 

 Com base no princípio da imanência, o historiógrafo da linguística deve tentar 

estabelecer uma compreensão completa do texto linguístico em estudo, tanto do ponto de 

vista histórico como crítico, talvez até mesmo filológico. Deve-se observar a obra e o 

respectivo autor em análise, evitando, da forma mais distante quanto for possível, o olhar 

contemporâneo, ou seja, deve-se analisar o pensamento linguístico de forma fidedigna ao 

conteúdo, tal como ele se define. O quadro geral da teoria a ser investigada, assim como 

a terminologia usada no texto, devem ser definidos internamente e não em referência à 

doutrina linguística moderna. Neste momento da investigação, é imprescindível observar 

a obra de forma profunda e cuidadosa, afastando-se cronologicamente das teorias 

modernas em nome de uma análise fiel ao pensamento investigado. 

 

1.2.2 A adequação 

 

 O princípio da adequação é aplicado somente após a realização dos princípios 

anteriores. A partir dessa fase, o historiógrafo poderá introduzir aproximações modernas 

do vocabulário técnico e do quadro conceptual apresentado na obra em questão. O 

investigador, entretanto, deverá dar as devidas explicações pertinentes aos conceitos, às 

traduções ou a quaisquer outras adequações realizadas por ele. Ele também deverá alertar 



29 
 

 
 

o leitor para o fato de ter feito essas aproximações terminológicas ou de qualquer outra 

natureza que tenham sido introduzidas, porquanto “deve ser explícito e preciso no que 

respeita àquilo que na realidade está a fazer.” (KOERNER, 2014, p.59).  

Por ser o último princípio a se realizar, nesta última fase, há um certo acúmulo de 

conhecimento historiográfico que permite o historiógrafo fazer determinadas pontuações 

sobre a obra. Provavelmente, ele já se encontre em condições de analisar e avaliar 

criticamente o texto antigo, bem como fazer substituições de um termo por outro, sem 

que se altere a originalidade textual. Essas aproximações modernas são basicamente 

atualizações metalinguísticas que podem facilitar a compreensão da narrativa 

historiográfica pelo leitor contemporâneo.  

  

1.3 A neutralidade epistemológica e a gramatização 

 

A neutralidade epistemológica é um termo que provém do conceito de 

gramatização em Sylvain Auroux, postulado por ele como um dos princípios que regem 

uma investigação do saber linguístico. Esse princípio é extremamente relevante, tratado 

do ponto de vista historiográfico, emparelha-se com os princípios supracitados. 

Considerar a neutralidade epistemológica significa, de certa forma, afastar-se 

cronologicamente das teorias contemporâneas para conceber um determinado saber 

linguístico de maneira imparcial, em originalidade, sem juízo de valor. 

Esta pesquisa alinha-se a este pensamento, seguindo a ideia de interpretar e 

analisar as gramáticas do século XIX, considerando as teorias da época em que essas 

obras foram produzidas. Não há pretensão aqui de se atribuir valor às teorias produzidas 

em tais gramáticas, mas tão somente observá-las sob uma perspectiva epistemológica, 

que considere as questões sociais e históricas de seu tempo. 

Sylvain Auroux, pesquisador emérito no campo da história das ideias linguísticas, 

afirma que a história do conhecimento linguístico possui inúmeros trabalhos consagrados 

desde o início do século XIX, porquanto dá uma relevante contribuição à área dos estudos 

historiográficos, bem como à presente pesquisa.  Ele ressalta que a multiplicação da 

produção gramatical, ocorrida a partir dessa época, está ligada ao desenvolvimento 

institucional da pesquisa linguística. Os trabalhos consagrados aos quais Auroux faz 

referência são classificados em três categorias: os que visam construir uma base 
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documental para a pesquisa empírica, os que são homogêneos à prática cognitiva de que 

derivam (como por exemplo, o trabalho filológico); e os que têm um papel fundador, quer 

dizer, os que se voltam para o passado com o fim de legitimar uma prática cognitiva 

contemporânea. Ele considera todo o conhecimento como uma realidade histórica e 

afirma que o ato de saber possui um horizonte de retrospecção e um horizonte de 

projeção. Para ele o saber não destrói seu passado, ele ‘o organiza, o escolhe, o esquece, 

o imagina ou o idealiza’. Sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber.  

Nessa linha de pensamento, Auroux provoca uma reflexão sobre o papel do 

historiador, que é o de “se colocar a questão global da mudança (porquê, como, quando) 

e da essência dos objetos submetidos à mobilidade em si e para si.” (AUROUX, 1992, p. 

12). Surgem questões que urgem por respostas, são inquietações levantadas pelo autor 

que merecem ser refletidas, tais como: ‘sob que formas se constitui, no tempo, o saber 

linguístico?’, ‘como essas formas se criam, evoluem, se transformam ou desaparecem?’. 

Tomadas essas reflexões, para o interior desta pesquisa, tem-se a clareza da dimensão dos 

estudos gramaticais, saberes constituídos ao longo dos séculos, cada uma das gramáticas 

com seu respectivo propósito, qual sejam científico ou normativo. Então, a partir dessas 

reflexões, devem ser adotados três princípios que Auroux apresenta: o da definição 

puramente fenomenológica do objeto, o da neutralidade epistemológica e o do 

historicismo moderado. As gramáticas em que se debruça esta pesquisa devem ser 

observadas sob o ponto de vista desses princípios.  

No que se refere à definição fenomenológica do objeto, é comum, em estudos 

históricos, pensar que, para se fazer a história de uma ciência, há a necessidade de se ter 

uma visão definida da natureza do seu objeto, mas, ao contrário, segundo esse princípio, 

o historiador não deve ter essa visão, pois é preciso situar o objeto em relação a um campo 

de fenômenos, apreensível à altura da consciência quotidiana, “seja a linguagem humana, 

tal como ela se realizou na diversidade das línguas; saberes se constituíram a seu respeito, 

este é nosso objeto.” (AUROUX, 1992, p. 13), reitera-se que as gramáticas, objetos desta 

pesquisa, devem ser consideradas não somente um saber linguístico, mas sobretudo 

histórico e cultural.  

A neutralidade epistemológica decorre da forma com que se aborda o objeto. É 

preciso partir de uma visão imparcial do que seja ciência. Em outras palavras, não cabe 

ao historiador conceber algo como ciência, por obediência a determinadas filiações ou 
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correntes científicas em que se sustenta, é necessário levar em conta que “todo saber seja 

um produto histórico significa que ele resulta a cada instante de uma interação das 

tradições e do contexto.” (AUROUX, 1999, p. 14). Nesse sentido, as ideias dos autores 

Auroux (1992), as de Koerner (2014) e de Swiggers (2013) convergem para um mesmo 

ponto. No que diz respeito aos saberes do passado linguístico e às tradições do 

pensamento ao longo dos séculos, essas teorias postulam um estudo historiográfico, em 

que se deve manter o afastamento das correntes teóricas que se encontram vigentes, para 

que, livre de dogmatismos, seja feita uma adequada análise das obras antigas. Ademais, 

essas teorias consideram o contexto social e histórico da época em que determinada 

produção se desenvolveu. Isso significa que as teorias representantes do pensamento 

linguístico das tradições gramaticais de uma determinada época, tais como a racionalista 

e a científica, devem ser aceitas tal como elas se apresentam, em respeito às diretrizes das 

quais os autores se serviram, sem interferência de outras concepções teóricas.  

Quanto ao historicismo moderado, deve-se reconhecer o valor do objeto em seu 

devir histórico, portanto o valor dos conhecimentos é “ele mesmo uma causa em sua 

história” (AUROUX, 1992, p. 15). A partir desse pensamento, tem-se a noção de que as 

gramáticas analisadas aqui devem ser concebidas como uma produção que resultou do 

momento histórico do qual fizeram parte. O valor dessas produções gramaticais não se 

separa da época em foram produzidas. 

Cumpre enfatizar o termo gramatização, cunhado por Sylvain Auroux (1992), 

escolhido para definir o título desta pesquisa e entendida pelo autor como “o processo 

que conduz a descrever e instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são 

ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o dicionário” 

(AUROUX, 1992, p. 65).  O processo de gramatização é considerado por ele uma 

revolução na história da humanidade: “trata-se propriamente de uma revolução 

tecnológica que não hesito em considerar tão importante para a história da humanidade 

quanto a revolução agrária do Neolítico ou a Revolução Industrial do século XIX” 

(AUROUX, 1992, p. 9). Esses dois artefatos (gramática e dicionário) que visam a 

instrumentar e descrever a língua, tornam-se disponíveis à sociedade para realização do 

ensino linguístico por meio das práticas pedagógicas. Essa finalidade pedagógica é 

responsável pelo grande número produção dessas gramáticas no século XIX e pelo 

sucesso das sucessivas reedições de diversas obras. 
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Com base nas postulações de Auroux (1992), compreende-se que houve a 

necessidade humana de desenvolver uma metalinguagem do fenômeno linguístico e, 

nesse sentido, o processo de gramatização é a maior prova da preocupação humana com 

a linguagem, depois da escrita. A gramatização das línguas da Europa inicia-se no século 

V, estendendo-se até o final do século XIX, massivamente, a partir do tradicional modelo 

greco-latino. Esse fenômeno decorre, em princípio, da necessidade de se aprender um 

determinado idioma estrangeiro e proporciona, por conseguinte, o acesso à cultura 

religiosa e à política latina, facilitando a relação entre os povos e a colonização. Depois a 

gramatização se fortalece, a partir de sua difusão nas sociedades ocidentais, resultando 

numa inigualável expansão linguística.  

 

1.4 O distanciamento cronológico 

 

Como o próprio termo revela, o distanciamento cronológico consiste no fato da 

investigação focar-se na época em que o texto a ser analisado foi produzido, mantendo-

se afastado das ideias que circulam na atualidade, a fim de evitar determinadas 

concepções distorcidas a respeito do texto antigo. Essa postura alinha-se aos princípios 

de Koerner (2014), em que, já, na aplicação do primeiro princípio, o da contextualização, 

possivelmente, essa postura tenha sido contemplada em uma dada investigação. 

 Dessa forma, torna-se praticamente impossível dar conta de historiografar, por 

exemplo, trabalhos recentes, ou seja, da época em que o historiógrafo vivencia, pois não 

haveria como respeitar esse distanciamento. A exemplo desse fato, Cavaliere (2002), ao 

tratar da ‘fase diversificada’, em “Uma Proposta de Periodização nos Estudos 

Linguísticos do Brasil”, fase que se situa no período linguístico de 1941 aos nossos dias, 

expõe, com clareza, esse problema e, com palavras sábias, atenta-se para o fato de ser 

impossibilitado de tratar da descrição da fase diversificada, por questões cronológicas: 

 

Ao tratar dessa fase diversificada, acometem-me as dificuldades próprias de 

quem visa a fazer a história de seu tempo, o que, do ponto de vista 

epistemológico, haver-se-á mesmo de considerar impossível. Surgem 

problemas que o olhar recente não resolve, como o de verificar que 

experiências em articulação constituem efetivo domínio de saber, 

distinguindo-se de meras recorrências de experiências passadas. Algumas 

premissas inarredáveis da práxis historiográfica, como é o caso do princípio da 

contextualização (KOERNER, 1995), resultam inaplicáveis, já que a 

proximidade do fato inibe a exata – e para não dizer isenta e imparcial – 
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avaliação do momento político-científico-cultural em que surgem e se 

disseminam as ideias. (CAVALIERE, 2002, p. 118). 

 

Infelizmente, é comum presenciar abordagens linguísticas que contrariam esse 

princípio, já que em inúmeros trabalhos acadêmicos da atualidade expõem-se 

determinadas críticas sobre as teorias do passado , sem menor preocupação ou cuidado 

por parte de seus autores, de manter uma postura que respeite o distanciamento 

cronológico. Em tais trabalhos, não raro, evidenciam-se comparações entre gramáticos e 

suas respectivas teorias com autores da atualidade, como se aqueles dos séculos passados 

pudessem ser capazes de conhecer as teorias recentes. Esse equívoco é uma das 

inquietações de Koerner, conforme suas palavras: “É demasiadamente frequente os 

linguistas atuais tenderem a projetar os seus interesses e o entendimento atual nas teorias 

do passado, pelo que são capazes, por conseguinte, de distorcer as questões e os 

compromissos teóricos de períodos anteriores. (KOERNER, 2014, p. 48). 

 

 

1.5 Metodologia: a leitura historiográfica do texto antigo 

 

A leitura do texto antigo deve pautar-se nas teses dos princípios historiográficos 

que são norteadores desta pesquisa. O princípio da contextualização, aplicou-se 

primeiramente, visando a conhecer o contexto histórico e cultural em que os autores das 

obras analisadas viveram. Foi partindo deste princípio que se iniciou o estudo 

desenvolvido neste trabalho.  

Para mostrar como se deu a leitura historiográfica das obras, escolheu-se a de Júlio 

Ribeiro (1845-1890), que servirá de exemplo dessa tarefa, realizada ao longo da pesquisa. 

Assim, examinou-se, inicialmente, a folha de rosto, as citações e referências que o 

gramático fez a outros estudiosos, registros de toda natureza, as marcas impressas na 

página, como carimbos, enfim, vários elementos encontrados conduzem a interpretar as 

ideias do autor. As epígrafes, por exemplo, são textos que revelam o conhecimento do 

autor e prestigiam a sua obra. Ribeiro cita, nesta ordem, os nomes de Duarte Nunes de 

Leão (1530-1608), Luís de Camões (1524-1580) e Émile Littré (1801-1881).  A primeira 

epígrafe, segundo Polachini (2011), pode estar relacionada ao fato de Júlio Ribeiro sentir-

se pioneiro em apresentar uma nova proposta gramatical, assim como o historiador 

representa um autor inovador nos estudos ortográficos do século XVII: 
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A primeira, de Duarte Nunes Leão (1531?-1608), que além de historiador, 

foi pioneiro descritor da ortografia da língua portuguesa do século XVII,  

afirma ter tentado aos seus naturais o que de outrem não pôde aprender. 

Com essa citação, Ribeiro parece também se considerar de alguma forma 

pioneiro. (POLACHINI, 2018, p, 156). 

 

Bastos e Palma (2017) afirmam que Nunes de Leão tem “como referência a língua 

latina e o uso correto da língua vernácula, como expressão da identidade nacional 

portuguesa, e rompe com os trabalhos gramaticais de seus contemporâneos.” (BASTOS; 

PALMA, 2017, p. 35). As autoras fizeram um estudo sobre A origem da lingoa 

portvgvesa (1606) de Leão, analisando a estrutura, dedicatória e capítulos da gramática e 

constataram que se trata de uma obra de caráter inovador e de continuidade à tradição 

greco-latina presente na gramaticografia portuguesa dos séculos XVI e XVII, portanto, 

quanto à inovação em suas respectivas obras, Júlio Ribeiro e Nunes de Leão assemelham-

se. 

 As quatro primeiras páginas da gramática de Ribeiro não são numeradas e 

correspondem, na ordem, à folha de rosto (1.ª), na qual estão escritas as epígrafes; a um 

texto, alertando contra a reprodução fraudulenta da obra (2.ª); às dedicatórias, textos de 

reverência a Luís de Camões, Friedrich Diez (1794-1876) e a Émile Littré (3.ª e 4.ª). Na 

página seguinte, o autor se refere à ‘crítica ilustrada e honesta’ que tenham “toda 

severidade para com esta Grammatica” (RIBEIRO, 1885, não paginado) em seguida, o 

prefácio, escrito em cinco páginas, que é numerado em romanos de II a V. O livro é a 

segunda edição de 1885, publicado em São Paulo e editado por Teixeira e Irmão, volume 

pertencente à Biblioteca do Senado Federal, registrado sob o número 1013 do ano de 

1943. 

Na leitura do prefácio, o início do texto anuncia a negação que Júlio Ribeiro faz à 

gramática filosófica, ele diz: “As antigas grammaticas portuguezas eram mais 

dissertações de metaphysica do que exposições dos usos da lingua” (Ribeiro, Júlio, 1885, 

p. I). Percebe-se, nesta introdução, que Júlio Ribeiro coloca-se em posição de 

distanciamento das teorias vigentes, a ‘trilha batida’, portanto, lança aquela que concebeu 

nos estudos que representam o que existe de mais inovador em filologia, ou seja, a língua 

concebida como organismo vivo, as novas doutrinas da linguística histórico-comparativa 

europeia. Naquele momento, circulava uma nova atmosfera que mudava a forma de 

pensar os fatos linguísticos. Com essa nova tendência, as ‘gramáticas antigas’, aquelas 
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das teses filosóficas, são definidas como ‘dissertações de metaphysica’. E esclarece seu 

objetivo que é “expor com clareza as leis deduzidas dos factos do falar vernaculo” 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, p I). E diz: ‘Creio ter ferido meu alvo’. Uma das suas colocações 

mais importantes, talvez a mais famosa entre os que estudam o autor: “Abandonei por 

abstratas e vagas as definições que eu tomára de Burgraff: preferi amoldar-me ás de 

Whitney, mais concretas, e mais claras.” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p I), por se tratar  de 

uma referência a um linguista do século XIX, Burgraff, que exerceu grande influência 

nos estudos gramaticais mediante o uso do método comparativo. Ribeiro expõe na página 

seguinte o sistema de sintaxe, o qual serviu de modelo para suas descrições, o ‘systema 

germânico de Becker’, modificado por C. P. Mason (1820-1900), gramático inglês, o 

mesmo sistema adotado por William Whitney (1827-1894), Alexander Bain (1818-1903) 

e “por todas as sumidades da grammaticographia saxonia” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p II). 

Após discorrer as demais páginas do prefácio e coletar os dados que interessam 

ao estudo, prossegue-se ao estudo  investigativo.  Inicia-se a leitura nas páginas 

numeradas, que aparecem em algarismos indo-arábicos (de 2 a 362) na parte superior do 

lado esquerdo de cada uma. Essa paginação começa na página que corresponde à sexta 

do livro. O livro é dividido em duas grandes partes (‘Parte Primeira’ e ‘Parte Segunda’), 

em cada uma há várias subdivisões, descritas a seguir: a Parte Primeira é composta pelo 

Livro Primeiro e pelo Livro Segundo, este último trata dos elementos mórficos das 

palavras e é composto por três seções, a Taxionomia, Kampenomia ou Ptoseonomia e 

Etimologia e o primeiro expõe os elementos materiais das palavras, que tratam da 

fonética, da prosódia e da ortografia; a Parte Segunda é composta por ‘livros’ também, 

do Livro Primeiro ao Livro Quatro. O primeiro trata da sintaxe léxica, o segundo, sintaxe 

lógica, o terceiro, das regras da sintaxe e o quarto trata de adiantamentos e anexos. 

A breve demonstração de leitura historiográfica supracitada é uma tarefa contínua, 

que possibilita um conhecimento panorâmico das obras. Outra tarefa que muito contribui 

para o estudo historiográfico, no caso desta dissertação, que investiga gramáticas do 

século XIX, é tomar conhecimento dos dados biográficos dos gramáticos, textos que 

somam à pesquisa elementos essenciais sobre o percurso intelectual e pessoal dos autores, 

assim como contribui para o entendimento do clima de opinião da época em questão. 

Conhecer a atmosfera intelectual também se faz por meio de estudos sobre o contexto 

histórico e cultural, em que essas obras foram produzidas. 
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A leitura das gramáticas é uma prática que deve acompanhar a investigação 

durante toda a produção do trabalho. A narrativa historiográfica que se deseja contar, que 

é a finalidade última deste trabalho, tem como ideia central fazer uma abordagem em 

torno da categoria verbal, dando conta da aplicação do segundo princípio, o da imanência. 

Para conhecer com profundidade cada obra é preciso buscar entender a teoria gramatical 

dos autores, conhecer o conceito de gramática, de língua, de verbo etc., conhecer os 

pensadores do século XIX que influenciaram as descrições gramaticais desses filólogos. 

No caso de Ribeiro, somente para citar algumas influências doutrinárias, os nomes de 

Whitney e Bain são referências relevantes das ideias do gramático e de sua formação 

intelectual. Com essas informações, a narrativa historiográfica se constrói, e com olhar 

atento a todos os dados que aparecem na leitura do texto, contemplam-se todas as fases 

do fazer historiográfico. As informações recolhidas para compor esta dissertação, em sua 

maioria, foram extraídas das próprias gramáticas, tanto das referências a outros estudiosos 

como das próprias descrições gramaticais. A partir do exame das descrições dos autores, 

é possível obter um amplo contexto das inserções dessas obras em suas respectivas épocas 

de produção. Além das fontes primárias, ou seja, das obras analisadas no corpus, 

evidentemente, as fontes secundárias, i.e., outras obras, tais como artigos, textos, 

registros etc. de diversos autores, também foram relevantes ao estudo presente, no sentido 

de acrescentar informações à pesquisa. 

Com foco na transitividade verbal, foram elaborados diversos quadros referentes 

às classificações dos verbos e às descrições dos filólogos. Nesta fase da pesquisa foi 

possível fazer algumas aproximações terminológicas, no intento de facilitar a leitura 

contenporânea, aplicando-se o princípio da adequação. Foram elaborados também 

diversos quadros comparativos de definições e classificações verbais nos dois períodos 

(racionalista e científico) a fim de mostrar a relevância e alcance dos textos estudados e 

perceber a contribuição que tais textos podem ainda hoje oferecer aos modelos de 

descrição gramatical que os estudiosos se servem. Durante o processo final, foram 

analisadas as questões metalinguísticas, semânticas e normativas presentes nas 

gramáticas, com apoio dos quadros comparativos, que serviram para retratar o ponto de 

vista de cada gramático. 
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2. Periodização dos estudos gramaticais no Brasil 

 

Esta pesquisa norteia-se, no que tange à periodização, pela proposta de Cavaliere 

(2002), em que se faz, primeiramente, uma reflexão sobre alguns trabalhos dedicados à 

tarefa de segmentação dos momentos de continuidades e descontinuidades da trajetória 

da produção científica brasileira para em seguida apresentar a proposta de periodização. 

O autor cita estudiosos como Antenor Nascentes (1886-1972), Sílvio Elia (1913-1998) e 

Leodegário A. de Azevedo Filho (1927-2011), que apresentaram suas propostas de 

periodização dos estudos linguísticos no Brasil, mas que, em um ponto ou outro, carecem 

de alguns reparos. Dentre as propostas, destaca-se a de Azevedo Filho, por tratar de 

períodos anteriores ao século XIX, “em que a produção linguística brasileira praticamente 

se reduz aos volumes sobre língua indígenas e alguns textos gramaticais de inspiração 

lusitana.” (CAVALIERE, 2002, p. 102). É importante salientar que essas propostas 

partiram do texto A filologia portuguesa no Brasil (1939) de Antenor Nascentes, o 

primeiro que se dedicou a esse mister. Além dessas propostas citadas pelo historiógrafo, 

há outras mais recentes, no entanto, não há pretensão, na presente pesquisa, de se 

aprofundar nas diversas propostas, deseja-se tão somente seguir a orientação dada por 

Cavaliere em 2002 a fim de situar as gramáticas estudas no século XIX que são o corpus 

deste trabalho. 

Ao definir uma nova periodização, Cavaliere busca pautar-se em fontes teóricas, 

para conferir identidade ao período proposto e basear-se nas publicações de obras que 

atuaram como marcos históricos dando origem aos períodos. Inicialmente, ele depara-se 

com a questão da delimitação do que seria ou não um texto linguístico brasileiro, já que 

muitos autores divergem sobre o assunto, razão por que entende ser necessário seguir 

alguns critérios que julga mais coerentes. Considerou, então, em sua proposta, o texto 

linguístico brasileiro que tratasse de linguística geral, filologia, língua vernácula nacional 

ou língua não oficial falada em território nacional, dando uma “solução ad hoc, que diz 

respeito unicamente à proposta de periodização encerrada [em seu] estudo” 

(CAVALIERE, 2002, p. 109). Resolvida a questão da escolha de material, parte para a 

etapa seguinte, que é a finalidade de seu texto, cujo título é “Uma proposta de 
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periodização dos estudos linguísticos no Brasil”. Em resumo, Melo (2019)3 apresenta um 

quadro dessa proposta (reformulada pelo autor em 2014) e destaca as publicações 

consideradas como marcos históricos de seus respectivos períodos. 

 

As gramáticas analisadas enquadram-se nos períodos racionalista e científico, 

como já dito antes, assim, os períodos embrionário e linguístico não serão tratados nesta 

dissertação. É importante esclarecer sobre o fato de uma obra ter sido editada em 

determinada data e não pertencer ao período correspondente, ao momento cronológico da 

edição, tal como ocorre com a obra de Freire da Silva, a nona edição, escolhida para fazer 

parte do corpus. Essa gramática não pertence ao período científico (1881-1941), mas sim 

ao período racionalista (1806-1881), embora sua edição seja de 1906. Ano de edição e 

período, portanto, podem não coincidir. Vale assinalar, aproveitando esse mesmo 

exemplo, que, a segunda publicação da gramática portuguesa de Augusto Freire da Silva 

(1836-1917) se deu em 1887, essa informação consta na folha de rosto da obra em estudo 

(a nona edição), sendo assim, quando ela veio a lume, as ideias do período científico 

fervilhavam, por meio das ideias de Júlio Ribeiro, no entanto, Freire da Silva continuou 

fiel aos preceitos da gramática racionalista, se for observada a sua obra como um todo. 

Isso significa que, para um historiógrafo, a exemplo de Cavaliere, o fato da obra pertencer 

                                                             
3 Trabalho apresentado por Cleide Melo em mesa redonda na XIV Jornada nacional de linguística e filologia 
da língua portuguesa, promovida pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e linguísticos e realizada 
na UFF, em 5 de nov. 2019. 
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a um determinado período implica, entre outros fatores, o seu conteúdo teórico e não 

simplesmente o ano da publicação ou das reedições. 

O período racionalista é inaugurado com o surgimento do Epítome da grammatica 

portugueza, de Antonio Moraes Silva (1806), obra considerada de grande importância 

para a gramaticografia brasileira, “sobretudo em face da bem fundamentada base teorética 

na descrição do vernáculo” (CAVALIERE, 2014, p.  60). Não obstante seja reconhecido 

nos meios filológicos como lexicógrafo, a atividade de Moraes Silva como gramático é 

de alta relevância, por contribuir com a descrição sistêmica do português, sua 

preocupação com a solução de questões ortográficas confere originalidade em sua obra. 

Morais Silva apresentou propostas concernentes ao emprego do dígrafo, sempre em busca 

de um plano ortográfico mais simples e fiel ao princípio da boa estratégia pedagógica. 

As gramáticas produzidas nesse período, a exemplo do epítome de Antônio de 

Morais Silva (1757-1824), Francisco Sotero do Reis (1800-1871) e Freire da Silva, 

conferem teor normativo e pedagógico, essencialmente. Salienta-se que a obra de Morais 

Silva não é abordada na pesquisa como corpus, contudo exerce um papel fundamental no 

que se refere ao trabalho historiográfico de natureza precursora nos estudos sobre a língua 

portuguesa, sendo relevante considerar as ideias do autor e a influência que exerceu sobre 

outros gramáticos. 

É importante enfatizar que especialmente nas províncias do Norte e do Nordeste, 

ocorre uma expressiva atuação de filólogos em suas produções gramaticais, sobretudo, na 

primeira década da pós-independência. Com a implementação do ensino elementar, surge 

um número volumoso de produções gramaticais do português para o uso em sala de aula. 

Na Corte, entretanto, esse cenário irá se configurar somente a partir da segunda metade 

dos Oitocentos.  

Os autores do período racionalista alinhados ao pensamento da gramática greco-

latina seguem os preceitos filosóficos de língua. Sotero dos Reis afirma que a proposição 

denominada oração, frase ou sentença é o enunciado do juízo ou “ato do entendimento 

pelo qual afirmamos uma coisa de outra” (REIS, 1871, p. 169). Essa afirmação é 

puramente filosófica. O termo ‘juízo’ usado na gramática racionalista, se refere ao 

conteúdo semântico do texto que se descreve. No capítulo de Sintaxe geral, Freire da 

Silva (1906), também usa esse termo, conceitua proposição como “enunciado do juízo” 

(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 292), nesse ensejo, ele define juízo como o “ato do 
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entendimento pelo qual afirmamos uma coisa de outra”, ambos os gramáticos inscrevem-

se na linha de pensamento da gramática de Port Royal, gramática que serviu de modelo 

para esse período dos estudos linguísticos. Assim, língua e pensamento aliam-se, 

consoante as palavras de Fávero, a gramática racionalista 

Aceita como axioma a relação língua-pensamento, relação essa unilateral: o 

nível do pensamento é prioritário e três são suas operações: conceber, julgar e 

raciocinar. As partes do discurso ligadas ao julgar são as classes que significam 

a forma do pensamento: o verbo, a conjunção e a interjeição. (FÁVERO, 2015, 

p. 21). 

 

  A concepção filosófica da gramática dos Oitocentos está atrelada ao surgimento 

da definição de homem racional e a “que se tornará canônica no Ocidente será ‘animal 

racional’ ou como dizia sobretudo Aristóteles, ‘animal possuidor do logos’” (AUROUX, 

2009, p. 11).  

Ao considerar o "teorema de Platão" como essencial para definir a linguagem 

humana, Sylvain Auroux (2009) refere-se ao diálogo O Sofista para mostrar como Platão 

estabelece uma forte concepção de linguagem: "Nomes isoladamente enunciados termo a 

termo, jamais produzem um discurso (logos), assim como não o produzem verbos 

enunciados sem o acompanhamento de algum nome" (O Sofista 362a apud AUROUX, 

2009, p. 11). É propondo a racionalidade que o autor direciona a uma reflexão sobre a 

linguagem humana, baseia-se nesse “teorema de Platão”, considera-o “essencial para 

definir a linguagem humana”, pois só existe linguagem se houver o logos, “em outros 

termos, frase ou proposição”. A proposição, diz, compõe-se de, pelo menos, dois 

elementos, onoma e rhema, termos interpretados posteriormente como sujeito e 

predicado. Platão os interpreta como o nome e o verbo. Auroux conclui que a 

comunicação "do tipo 'linguagem humana' é veiculada pela proposição", marcada pela 

oposição verbo-nominal nas línguas indo-europeias. Nessa linha de pensamento, 

discorrendo sobre os textos aristotélicos da obra Da interpretação, Auroux chega ao 

surgimento da "cópula", nomeando “proposição 1, o logos em geral, tal qual aparece em 

Platão e a proposição 2, o logos que interessa ao lógico", aquele que é a verdade. 

Aristóteles se beneficia do teorema de Platão, interessando-se pela parte do logos 

platônico e chega a uma representação geral da proposição 2, definida pela relação 

predicativa.  
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Conti (2014) apresenta uma síntese do caminho feito pelos filósofos da 

antiguidade, arrematando em poucas palavras esse percurso do pensamento filosófico até 

a gramática de Port Royal: 

  

Primeiramente, os filósofos olhavam para um enunciado significativo (lógos) 

para analisar a veracidade ou falsidade de uma proposição. Com o decorrer do 

tempo e das descobertas que foram fazendo a respeito da linguagem, os 

filósofos passaram a olhar as partes do discurso para verificar em que parte da 

proposição residia sua verdade ou falsidade: se na parte que refere (nome 

próprio) ou na parte que descreve (predicado). Por ter como foco os 

constituintes semânticos do enunciado, Aristóteles é tido como precursor da 

teoria da sentença conhecida como teoria aristotélica que se encontra exposta, 

claramente, na lógica de Port Royal (século XVII) e presente em gramáticas 

influenciadas pelos lógicos franceses. (CONTI, 2014, p. 246). 

  

O caminho percorrido pelos gramáticos do século XIX, tais como Francisco 

Sotero dos Reis e Augusto Freire da Silva, autores que se destacam no período 

racionalista,  pode ser melhor compreendido com o auxílio de digressões. Com esse olhar 

retrospectivo, não se deve descartar a possibilidade desses gramáticos terem 

experimentado algum tipo de contato com os textos originais de Aristóteles. O estudo dos 

textos gramaticais de Sotero dos Reis e Freire da Silva representam a tentativa de um 

melhor entendimento da visão aristotélica que está presente também na gramática de Port 

Royal.  

O conceito de cada palavra gramatical, segundo Auroux (2009), a exemplo da 

categoria verbal, provém, num primeiro momento, do esquema abstrato (representação 

geral da proposição 2) que pode ser exemplificado por asserções que contenham o verbo 

ser. Então, como tratar dos enunciados que não contêm esse verbo?  

Auroux sintetiza as reflexões feitas da teoria de Aristóteles acerca das proposições 

e responde a essa questão: 

  

É preciso ver aí o germe daquilo que será considerado mais tarde como a teoria 

do verbo substantivo, que permite parafrasear qualquer verbo  por meio de uma 

fórmula que contenha o verbo ser. Só existe linguagem ali onde há proposição 

e asserção, possibilidade do verdadeiro e do falso. (AUROUX, 2009, p. 15).  

 

Sotero dos Reis, que segue as teses filosóficas como concepção de língua, entende 

que a necessidade de “abreviar o discurso” para acompanhar a rapidez do pensamento 

levou o homem a unir o verbo ser ao atributo, por isso em lugar de dizer duas palavras, 
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“ser criante”, “ser vivente”, usa-se uma somente, criar, viver, mover, unir etc., assim o 

autor explica a lógica dos verbos adjetivos. 

Em 1881, quando vem a lume a gramática de Júlio Ribeiro, rompe-se essa concepção 

filosófica e abre-se uma nova trilha gramatical. Inicia-se a então “gramática científica” 

ou “período científico” (CAVALIERE, 2014, p. 28). Em sua abordagem, Ribeiro é 

pioneiro em apresentar um modelo sistêmico gramatical e fazer aplicação do método 

histórico-comparativo na descrição do vernáculo. Coube a ele, portanto, introduzir, nos 

estudos gramaticais brasileiros, os parâmetros científicos, ou seja, uma descrição mais 

detalhada da palavra como objeto de análise. A influência doutrinária de Ribeiro nos 

estudos comparativistas é determinante para o alcance que sua gramática obteve. Ela 

representa uma ruptura, o marco de um novo paradigma dos estudos gramaticais. Nesse 

momento de mudança de pensamento, inaugurado por Ribeiro, ocorre uma série de 

produções em língua vernácula, dedicada, principalmente aos estudos etimológicos. As 

gramáticas produzidas nas duas últimas décadas do século XIX e nas três primeiras do 

século XX seguem o modelo inaugurado por Ribeiro, que conceitua gramática como “a 

exposição metódica dos fatos da linguagem”.  

Essa nova geração de filólogos que seguiu a trilha científica vai inspirar-se na escola 

comparativista europeia, como os gramáticos Maximino Maciel (1866-1923) e João 

Ribeiro (1860-1934), autores do período científico dos estudos linguísticos brasileiros 

escolhidos também para investigação neste trabalho. 
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3. As obras analisadas 

 

Foram selecionadas para compor o corpus deste trabalho cinco gramáticas publicadas 

no século XIX, duas pertencentes ao do período racionalista e três ao período científico: 

 

a) REIS, Francisco Sotero dos. Grammatica portugueza accommodada aos 

princípios geraes da palavra seguidos de imediata aplicação pratica. 2. ed. 

Revista, corrigida e anotada por Francisco Sotero dos Reis e 

AmericoVespucio dos Reis. Maranhão: Typ. de R. d’Almeida & C., 1871. 

b) SILVA, Augusto Freire da. Grammatica portugueza. 9. ed. São Paulo: 

Augusto Siqueira & Comp., 1906. 

c) RIBEIRO, João. Grammatica portugueza: curso superior. 17. ed, Rio de 

Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1915.  

d) RIBEIRO, Júlio. Grammatica portugueza. 2. ed. São Paulo: Teixeira & 

Irmão, 1885.  

e) MACIEL, Maximino. Grammatica descriptiva baseada nas doutrinas 

modernas. 5. ed. Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte: Livraria 

Francisco Alves & Cia, 1914 e Paris, Lisboa: Aillaud, Alves & Cia, 1914.  
 

Como representantes do período racionalista, deu-se a escolha da Grammatica 

portugueza de Francisco Sotero dos Reis, 1871 e da Grammatica portugueza de Augusto 

Freire da Silva, 1906, tendo em vista que são obras de fundamental relevância, na época 

em que foram produzidas, não somente pelo sucesso obtido, em face das inúmeras 

reedições, mas sobretudo por esses autores fazerem parte do conhecido grupo do 

Maranhão4, fato este que pode ser interpretado como autores inovadores em suas teorias 

e reflexões linguísticas em seu tempo. Essas gramáticas tratam os fatos gramaticais sob o 

ideário da gramática racionalista que se difundiu na Europa até o final do século XVIII e 

começo do XIX. A Gramática filosófica da língua portuguesa de Jerônimo Soares 

Barbosa (1822) serve de modelo aos autores dessa tradição gramatical, uma obra 

embasada na Grammaire générale et raisonnée de Port Royal de Arnauld e Lancelot 

(1660). 

A doutrina contida na gramática racionalista parte da concepção de que a língua é 

resultado da capacidade humana em obter o raciocínio lógico, pois se o homem possui a 

capacidade de raciocinar e se esse atributo é comum a todos os homens, então há de se 

compreender a língua, fruto da razão, dotada de elementos universais. A gramática 

                                                             
4 Embora maranhense, Freire da Silva construiu carreira em São Paulo. 
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filosófica busca reconhecer na língua os princípios genéricos que estão na concepção da 

razão humana. A metalinguagem gramatical usada na gramática racionalista expressa 

esses princípios, considerando os sentidos humanos como meio de obter a consciência de 

mundo, portanto, termos como “juízo”, que abarca questões semânticas; “substantivo”, 

que detém o conteúdo ontológico das coisas; “atributo” que expressa o valor dos adjetivos 

e “verbo”, palavra que indica a ação humana, são utilizados para definir as operações 

racionais de expressão da língua.  

A partir do final do século XIX e início do XX, a gramatização brasileira muda de 

trilha, surgem novas propostas de análise linguística que chegam ao Brasil pela escola 

histórico-comparativa. Os ideais do então período científico começam a emergir na 

década de oitenta dos Oitocentos, inaugurada por Júlio Ribeiro, com a publicação de sua 

Grammatica portugueza, em 1881. O momento é de uma inovação singular da corrente 

evolucionista de August Schleicher e as ideias de Charles Darwin (1809-1882) 

relacionadas aos estudos linguísticos. As gramáticas que antes eram de cunho 

especificamente normativo passam a incorporar uma visão científica de língua no plano 

da descrição gramatical:  

 

Neste momento inaugural do século XX, a dialética da gramática como arte e 

como ciência já habita nas páginas dos textos linguísticos brasileiros, fruto de 

uma tarefa dual que se reforma trazida pelo movimento histórico-comparativo 

impôs: a de pesquisar e a de ensinar a língua. Com efeito, no plano da velha 

ordem racionalista, o texto gramatical tinha uma missão exclusivamente 

pedagógica, em que se ocupa da educação linguística com forte teor normativo, 

à luz dos textos escritos pelos autores clássicos. A incorporação do método 

histórico-comparativo às páginas gramaticais significou trazer para os 

domínios das gramáticas de língua vernácula as teses teoréticas da ciência 

linguística. (CAVALIERE, 2000, p. 11-12). 

 

A escolha da Grammatica portugueza de João Ribeiro, de 1915 [1887]; da 

Grammatica descriptiva de Maximino Maciel, de 1914 [1894] e da Grammatica 

portugueza de Júlio Ribeiro, de 1885 [1881] se deu pelo fato de serem obras que 

inovadoras em seu tempo e porque nortearam novas tendências nos estudos gramaticais, 

resultando em inúmeras reedições, cujo conteúdo atendia a necessidade dos leitores da 

época. Ressalte-se, contudo, Júlio Ribeiro, autor emblemático, no tocante à mudança de 

paradigma teórico em sua época, sendo o autor, dentre os demais, que promove uma 

ruptura epistemológica na tradição vigente dando início a um novo pensamento 

gramatical e servindo de modelo para os demais gramáticos. Deve-se dar, portanto, a cada 
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um dos autores aqui mencionados total prestígio por suas contribuições, cada um de seu 

modo e conforme suas concepções teóricas, mas todas impactantes, em face do papel 

exercido na sociedade de seu tempo, comumente servindo de compêndio normativo às 

instituições escolares ou tendo outras funcionalidades, a depender, obviamente, da 

intencionalidade do autor, podendo ser de teor científico ou ocupando as duas funções 

(normativa e científica). 

Para conhecer o pensamento gramatical dos filólogos escolhidos que compõem o 

corpus desta pesquisa, é necessário fazer uma leitura panorâmica das obras, analisar o 

conceito de gramática, examinar as páginas iniciais e seguir a leitura historiográfica, que 

foi tratada no primeiro capítulo. É importante salientar que, embora as obras estejam 

divididas em dois períodos, racionalista e científico, percebe-se, em determinados 

momentos, haver concepções híbridas, ou seja, ideias concernentes aos dois períodos 

numa mesma obra. Quanto a essa característica, Cavaliere explica que “este inusitado 

‘ecumenismo linguístico’, em que se fundem conceitos metafísicos e científicos, talvez 

esteja na utilização mais frouxa de alguns termos-chave da nova ciência linguística” 

(CAVALIERE, 2000, p. 61). Ele se referia a Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920), que 

é dado como exemplo de confluência de ideário racionalista e cientificista. A dupla visão 

de Carneiro Ribeiro pôde ser identificada, talvez de forma menos intensa, nas gramáticas 

do corpus desta pesquisa, mas apareceu em alguns autores. Para fins de exemplificação, 

na obra de Freire da Silva encontram-se conceitos presentes nos dois períodos. Notam-se 

ideias filosóficas, como as presentes em suas definições verbais e também ideias 

científicas, como as que se acham na seção que trata da morfologia, parte dedicada às 

palavras, “como seres já organizados” constitutivos da linguagem. Segundo o autor, a 

morfologia classifica as palavras em várias espécies; “e em seus órgãos e elementos 

morfológicos, explanando a doutrina atinente às flexões e à sua formação, já como 

derivadas, já como compostas de outras.” (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 95) e divide-se 

em lexiologia e organografia. As palavras são classificadas em “oito espécies”, uma 

terminologia usada no período científico, o que leva a uma reflexão a respeito desse (se 

assim poderia dizer) “ecumenismo linguístico” de Freire da Silva, que a exemplo de 

Carneiro Ribeiro, mescla os conceitos metafísicos e científicos. 

Na parte destinada à definição dos tipos de gramática, há a seguinte nota sobre a 

gramática histórica:  
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Só ella nos ensina a disseccação scientifica dos vocabulos; permite remontar 

ao passado obscuro muito alem do ponto em que param a lenda e a tradição; 

pode reconstituir a fórma typica das palavras desfiguradas pelas migrações e 

pelos seculos. Assim, por exemplo, sí quizessemos estudar o vocabulo pomba, 

a historia nos indicaria a sua origem no latino palumba, por meio das fórmas 

intermediarias paumba, paomba, poomba (doc. Do século 13), que, como todas 

as evoluções da vida humana, foram lentas e graduaes. (FREIRE DA SILVA, 

1906, p. 28).  

 

Os termos dissecação e evolução da vida remetem aos termos naturalistas da 

gramática científica. O autor compara as evoluções humana e linguística, um pensamento 

presente nas teorias de Schleicher. Dissecação significa, em termos patológicos, o 

secionamento dos órgãos, remete à ideia contida na concepção gramatical de língua como 

organismo vivo. 

 

3.1 A gramática de Sotero dos Reis  

 

Sotero dos Reis foi considerado um dos mais ilustres gramáticos de sua época. 

Segundo Nogueira e Bastos (2005), foi consagrado um grande filólogo e exímio 

conhecedor da língua e dos clássicos, fez carreira no magistério, atuando como professor 

de língua latina e literatura no Instituto de Humanidades. No meio político, foi eleito a 

cargos públicos, como vereador e deputado. Foi condecorado Cavaleiro das Ordens de 

Cristo e da Rosa, em 1863. Como sócio fundador e presidente da Associação Instituto 

Literário Maranhense, pôde contribuir para o estudo da história pátria e propagar o 

conhecimento. Atuou como jornalista em periódicos, tais como o Maranhense, o 

Constitucional, o Publicador Maranhense.  

Augusto de Melo (2013), numa proposta de revisão crítica da produção 

historiográfica do maranhense Francisco Sotero dos Reis,  assinala que o autor do período 

racionalista revela-se um dos mais célebres representantes da história literária no Brasil 

dos Oitocentos. Em um recorte de sua tese, por meio de um artigo, Melo enfatiza que 

Sotero dos Reis contribuiu de forma exponencial para a formação da história cultural e 

escolar brasileira, destacando os trabalhos literários que ele desenvolveu no século XIX, 

a exemplo do Curso de literatura portuguesa e brasileira (1866-1873), obra analisada 

por Melo, a fim de realizar um resgate crítico e historiográfico dos textos de Sotero dos 

Reis, que são de alta relevância para os estudos linguísticos brasileiros:  
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O Curso de literatura merece destaque na historiografia brasileira, uma vez que 

apresenta o registro das marcas da tradição dos estudos crítico-literários 

românticos, os quais estiveram “sempre em busca de uma radicação na 

história” (BARBOSA, 1990, p. 63), as balizas dos olhares canônicos sobre o 

patrimônio literário nacional e os parâmetros curriculares e didáticos oficiais, 

norteadores do ensino de literatura dos colégios públicos e particulares da 

capital e das províncias brasileiras do século XIX. (MELO, 2013, p. 3). 

 

Filho de Balthazar José dos Reis e Maria Thereza Cordeiro, nascido em São Luís 

do Maranhão, em 22 de abril de 1800, Sotero dos Reis atuou como um intelectual 

dedicado e comprometeu-se com o conhecimento nas áreas de literatura e língua 

portuguesa de sua terra natal. Aos doze anos, pôde conhecer os livros, época em que 

adoeceu e ficou na fazenda de seus pais. Depois retornou à cidade de São Luís, dedicando-

se ao estudo do latim, filosofia e retórica na escola pública do convento de Nossa Senhora 

do Carmo e ao estudo do francês e aritmética. Passou a lecionar francês e latim em sua 

própria casa, quando completou dezoito anos. No colégio D’instrução, em 1821, assumiu 

a cadeira de gramática latina. Tornou-se diretor do asilo de Santa Teresa, em 1864 e 1870. 

Dois anos depois, assume o cargo de diretor do Liceu Maranhense e, em 1861, atua 

professor de latinidade e literatura portuguesa e brasileira do Instituto de Humanidades, 

fundado em 1861 por Pedro Nunes Leal. (MELO, 2013, p. 5). É nessa época que Sotero 

dos Reis inicia as produções literárias e gramaticais, como informa Melo: 

 

É o momento em que vem a lume seus primeiros trabalhos em livro sobre 

gramática, tradução e história da literatura. Em 1862, incitado pelo amigo 

Pedro Nunes Leal, reúne suas anotações das aulas de gramática latina que 

“tinha por uso juntar à explicação das regras da gramática latina aquilo em que 

as da portuguesa divergiam daquela” (LEAL, s/d., p. 84) e elabora suas Postilas 

de gramática geral, aplicada à língua Portuguesa pela análise dos clássicos e, 

em seguida, no ano de 1863, inicia a publicação d’Os comentários de Caio 

Júlio Cesar, traduzidos em português que são finalizados em seis fascículos em 

1869. No período de 1866, Sotero dos Reis publica a Gramática Portuguesa, 

acomodada aos princípios gerais da palavra seguidos de imediata aplicação 

prática e, ao mesmo tempo, publica o primeiro de cinco volumes da obra Curso 

de literatura portuguesa e brasileira. (MELO, 2013, p. 5). 
 

O diretor do Instituto de Humanidades Pedro Nunes influenciou a educação 

primária e secundária na região norte, contando com a participação de Sotero dos Reis 

nessa empreitada, no sentido de escrever e publicar os materiais didáticos que seriam 

usados nas aulas de língua portuguesa e literatura desse estabelecimento particular de 

ensino. O Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira, para as aulas de literatura, era 
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baseado nos conteúdos de aprovação dos exames preparatórios do Colégio Pedro II 

(MELO, 2013, p. 7). Sotero dos Reis faleceu em 1871 na sua cidade natal, sua 

contribuição para a gramatização brasileira é, sem dúvida, uma preciosidade histórica. 

A folha de rosto da Grammatica portugueza accommodada aos principios geraes 

da palavra seguidos de immediata applicação pratica apresenta Francisco Sotero dos 

Reis como professor jubilado de língua latina e de literatura latina no Instituto de 

Humanidades da província do Maranhão, uma obra dedicada a Pedro Nunes Leal, de 

1871, a segunda edição desta gramática. Na página seguinte, consta um texto de seus 

filhos herdeiros de elogio ao legado do pai, compêndio que, segundo eles, não há outro 

que se pudesse comparar “não só na concisão, clareza e perfeição do estylo, mas também 

na perspicuidade e precisão das definições e regras doutrinais”, razão por que é uma 

gramática adotada nas aulas públicas das províncias do Império. (REIS, 1871, sem 

paginação). 

Sotero dos Reis propõe a divisão da gramática em duas grandes partes, a 

gramática geral e a gramática particular. Em sua concepção, gramática geral é “a ciência 

dos princípios imutáveis e gerais da palavra pronunciada ou escrita em todas as línguas.” 

e gramática particular “é a arte de aplicar aos princípios imutáveis e gerais da palavra as 

instituições arbitrárias e usuais de qualquer língua.” (REIS, 1871, p. 5). 

Em referência às teses de César Du Marsais (1676-1756), gramático citado por 

Sotero dos Reis nos prolegômenos, há  uma transcrição de suas Postillas Grammaticaes, 

em se pode constatar a fundamentação teórica de Reis: 

 

 “A Grammatica Geral é uma sciencia, porque tem por objecto a especulação 

razoada dos principios immutaveis e geraes da palavra; a Gramática Particular 

é uma arte, porque respeita á applicação pratica das instituições arbitrarias e 

usuaes de qualquer lingua aos principios geraes da palavra. A sciencia 

grammatical é anterior a todas as linguas, porque seus principios são de eterna 

verdade, e suppõem a possibilidade das linguas: a arte grammatical, pelo 

contrario, é posterior ás línguas, porque os usos destas devem preceder á sua 

applicação artificial aos principios geraes. Não obstante esta distincção da 

sciencia e da arte grammatical, não pretendemos insinuar que se deva ou possa 

separar o estudo de uma do de outra. A arte nenhuma certeza poderá dar á 

prática, se não fôr esclarecida e dirigida pelas luzes da  especulação, a sciencia 

nenhuma consistencia poderá dar á theoria, se não observar os usos 

combinados e as differentes praticas, para leval-a por gráos á generalisação de 

principios. Mas nem por isso é menos razoavel distinguir uma da outra, 

assignar a cada uma de seu objecto proprio, prescrever-lhes os respectivos 

limites, e determinar-lhes a differença.” (REIS, 1871, VII). 
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Mais adiante, ele descreve que a gramática portuguesa ‘é a arte de aplicar aos 

princípios imutáveis e gerais da palavra os usos e idiomatismos da língua portuguesa.’, 

definição que confirma sua fundamentação no gramático francês Du Marsais. 

Sotero explica que a Grammatica portugueza accommodada aos principios 

geraes da palavra seguidos de immediata applicação pratica, é feita de modo 

simplificado para tornar o texto mais prático aos leitores. Sua intenção é dar ‘imediata 

aplicação aos princípios’ e, para isso, faz inúmeras exemplificações de modo que possa 

facilitar o entendimento dos estudantes. Nesse sentido, sua obra tem como finalidade 

alcançar o aprendizado pedagógico, trata-se de uma gramática voltada para o aluno, 

visando a clareza e a compreensão do estudo linguístico que ele propõe, portanto, se não 

fosse esse o seu objetivo, diz “nunca conseguiria fazer com que o meu trabalho 

aproveitasse a mocidade estudiosa, que é o fim que levo em vista.” (REIS, 1871, p. VII). 

Em alusão à Grammaire générale et raisonné de Port Royal (1660), ele assevera 

que a “Gramática portuguesa também pode se definir a arte de falar e escrever 

corretamente a língua portuguesa.” Acrescenta que ‘arte de falar’ é a definição de 

gramática mais concisa que se conhece, “porque ‘Fallar’, abrange tudo mais.” (REIS, 

1871, p. VIII). Essa definição coloca Sotero na posição de gramático do então chamado 

“Período Racionalista” (CAVALIERE, 2002). A concepção doutrinária da gramática 

racionalista parte da ideia de língua como resultado do raciocínio lógico do ser humano. 

Cavaliere assinala que a gramática filosófica, equivale à expressão ‘gramática geral’ e 

que busca aplicar à língua os princípios gerais do raciocínio humano. Sotero dos Reis 

alinha-se a esse pensamento gramatical, pois sua obra é influenciada por Jerônimo Soares 

Barbosa, autor da Gramática filosófica da língua portuguesa (1822), que segue a mesma 

orientação da gramática de Port Royal. Barbosa define gramática como: 

a Grammatica pois, que não he outra couza senão a Arte, que ensina a 

pronunciar, escrever, e falar correctamente qualquer Lingua, tem naturalmente 

duas partes principaes; huma Mechanica que considera as palavras como 

meros vocábulos e sons articulados, ja pronunciados, ja escriptos e como taes 

sujeitos ás leis physicas dos corpos sonoros, e do movimento; outra Lógica, 

que considera as palavras, não ja como vocabulos, mas como signaes artificiaes 

das ideas e suas relações, e como taes sujeitos ás leis psychologicas, que nossa 

alma segue no exercicio das suas operações e formação de seus pensamentos: 

as quaes leis sendo as mesmas em todos os homens de qualquer nação que 

sejam ou fossem, devem necessariamente communicar ás línguas, pelas ques 

se desenvolvem e exprimem estas operações, os mesmos principios e regras 

gerais, que as dirigem (BARBOSA; 1822, VIII-IX Apud OLIVEIRA, 2015). 
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O pensamento racionalista da gramática filosófica surge no Brasil em 1806 com a 

primeira edição do Epítome da gramática portuguesa, de Antônio Morais Silva, autor 

consagrado como um marco inicial de uma nova tradição gramatical, conforme já 

mencionado no capítulo dedicado às periodizações dos estudos gramaticais brasileiros. A 

construção desse pensamento é edificada com outras publicações, a da gramática de 

Sotero dos Reis, aconteceria meio século mais tarde. 

Vale destacar um questionamento feito por Cavaliere sobre as primeiras 

gramáticas brasileiras, referindo-se ao período racionalista: 

Cabe, pois, indagar acerca da concepção das obras escritas sobre a língua 

portuguesa no período em tela: que fundamentação teorética terão, afinal, os 

primeiros textos gramaticais escritos por mãos brasileiras? Do ponto de vista 

doutrinário, como já assinalamos, pode-se afirmar que todos esses textos 

seguem uma linha homóloga de exposição dos fatos gramaticais, sob o ideário 

da gramática racionalista que se difundiu na Europa até pelo menos o final no 

século XVIII. Entretanto a fonte imediata de nossos gramáticos na primeira 

metade do século XIX, onde buscavam não só as teses pedagógicas, mas 

também – e sobretudo – a metodologia de tratamento da língua como objeto 

de descrição, residia em dois textos portugueses de pujante presença no cenário 

acadêmico brasileiro ao longo de todo esse período: A Gramática filosófica da 

língua portuguesa (2004[11822]), de Jerônimo Soares Barbosa (1737 -1816), 

e a Arte da gramática da língua portuguesa (2000[11770]), de Antônio José 

dos Reis Lobato (1721-1803?). (CAVALIERE, 2014, p. 51) 

 

Soares Barbosa é o gramático português que inicia um novo pensamento 

gramatical, servindo de referência para inúmeros outros, além de Sotero dos Reis, que 

seguirão sua proposta teórica. 

 

3.2 A gramática de Augusto Freire da Silva 

 

Os dados biográficos de Freire da Silva são restritos, mas foi possível obter 

algumas informações disponíveis no Dicionário bibliográfico brasileiro, de Augusto 

Victorino Alves Sacramento Blake, documento do século XIX. Consta nesse dicionário 

que o pai de Freire da Silva, um antigo oficial militar, chamava-se José Freire da Silva e 

sua mãe, Florisbela Lúcia Braule da Silva. Nascido na cidade de São Luiz do Maranhão, 

em 17 de outubro de 1836, dedicou-se aos estudos de humanidades em sua própria cidade 

e, mais tarde, chegou ao Rio de Janeiro, onde trabalhou no comércio, Freire da Silva 

precisou interromper os estudos que fazia na Corte por motivos particulares, precisando 

procurar um emprego no “escritório das loterias da província” (BLAKE, 1883, p. 358). 

Recebeu, após a fundação do colégio Ypiranga, em São Paulo, uma proposta para cargo 
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de subdiretor e ‘lente’ (professor) do mesmo colégio. A partir desse cargo, conseguiu 

progredir nos estudos, matriculando-se no curso jurídico e formando-se em 1862. No ano 

seguinte, exerceu o cargo de juiz municipal até o ano de 1870. 

Fundou dois colégios em São Paulo, mas não obteve êxito devido às epidemias de 

febre amarela e varíola. Decidiu concorrer à vaga em concurso, sendo nomeado lente de 

gramática da língua nacional do curso anexo à faculdade de  São Paulo. Dentre as obras 

de Freire da Silva, as destinadas ao ensino da língua portuguesa, encontradas no 

dicionário bibliográfico brasileiro, está registrado o Novo methodo de ensinar a ler e 

escrever, publicado em Paris, em 1863, foi um trabalho reformulado e publicado na 

mesma cidade, em 1875. Em 1871, sai a lume Noções de prosodia e orthographia para 

uso da infância, nessa obra há abordagens resumidas da etimologia e sintaxe que foram 

extraídas da Gramática portuguesa de Francisco Sotero dos Reis por Pedro Nunes Leal e 

publicada em São Luiz do Maranhão, no referente ano. Segundo as informações de Blake 

(1883), Freire da Silva publica o Compêndio de grammatica portugueza, em 1875, 

também em São Luiz do Maranhão. Essa gramática é a segunda edição reformulada por 

Freire para compor os conteúdos ministrados nas aulas de português no curso anexo à 

faculdade de São Paulo, uma edição que se esgota pelo sucesso obtido, sendo reeditada 

em 1879, a sua terceira edição, mais completa. A quarta edição da mesma obra é 

publicada, em 1883, no Rio de Janeiro. Em 1879, publica em São Paulo Rudimentos da 

grammatica portugueza, para aulas de português do curso secundário. Essas inúmeras 

reedições dão a noção da importância que estas obras gramaticais representam nos 

estudos da língua portuguesa no Brasil dos Oitocentos.  

A apresentação da folha de rosto da gramática de Freire da Silva o qualifica como 

“bacharel em Direito”. O título confere ao gramático prestígio de pessoa de grau elevado 

de instrução. Os que chegavam a esse nível de estudo integravam um grupo muito 

pequeno no cenário histórico da época. Outros títulos que prestigiam o autor são os de 

diretor do Ginásio Oficial da cidade de São Paulo e de lente jubilado da cadeira de 

gramática expositiva e histórica da língua portuguesa que pertencia ao curso preparatório 

anexo à Faculdade de Direito de São Paulo. A gramática, em estudo, nos próximos 

parágrafos, é a 9.ª  edição, de 1906, pelos editores Augusto Siqueira & Comp., uma obra 

premiada pelo Governo Geral no ano de 1877, quando em 2.ª edição.  
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Freire da Silva conceitua gramática como o “estudo dos fatos e das leis da 

linguagem” (FREIRE DA  SILVA, 1906, p. 27). Sua concepção filosófica de língua 

evidencia-se quando afirma que a gramática “tem por fim a expressão do pensamento 

pela palavra”. Da mesma forma como os autores de sua época, ele divide a gramática em 

particular e geral, a primeira, entendida como “o estudo dos fatos das leis de uma língua 

determinada” e a segunda, como “o estudo dos fatos das leis da linguagem em toda a sua 

extensão” (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 27).  Afirma ser o mesmo que glotologia ou 

linguística, denominando-a “ciência da linguagem”, a que estuda o maior número de 

línguas conhecidas e a que estabelece regras gerais, princípios fundamentais, “leis 

comuns e positivas”, combinando dois processos, os da tendência lógica e da mórfica 

(esta, explica o sentido pela estrutura). Para ele, a gramática portuguesa divide-se em 

lexiologia, sintaxe e semiologia.  

A obra de Freire da Silva é composta de 488 páginas, com rico detalhamento 

conceitual em toda a extensão do texto. Considera duas tendências no domínio da 

gramática geral, uma lógica, “que impõe, a priori, uma teoria do pensamento a todas as 

modalidades linguísticas” e uma mórfica, “que procura explicar o sentido pela estrutura, 

o interno pelo externo” (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 27). Os termos utilizados pelo 

autor para definir gramática geral, revelam conhecimento das tendências linguísticas 

europeias que começaram a florescer no século XIX, no entanto, em toda a extensão de 

sua obra, sobressai a vertente filosófica, o que se pôde notar, por exemplo, nas descrições 

verbais, que é a finalidade desta dissertação, a concepção do verbo ser como o único 

verbo, o verbo substantivo. Percebe-se, no entanto, uma dupla concepção de gramática 

geral que atenta para a lógica, para a teoria do pensamento, da mesma forma que afirma 

que essa gramática explica o sentido pela estrutura. 

 Nota-se também certo conhecimento do estudo evolutivo da língua, já 

mencionado anteriormente, quando ao definir gramática comparativa ou histórica como 

o estudo dos fatos da linguagem em diferentes épocas, ele exemplifica o que chama de 

“reconstituição da forma das palavras desconfiguradas pelas migrações e pelos séculos”, 

mostrando a evolução da palavra pomba de origem latina e compara essa evolução com 

as evoluções da vida humana, “lentas e graduais”.  

 

3.3 A gramática de Júlio Ribeiro 
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Segundo Cobra (2011), Júlio César Ribeiro Vaughan Ribeiro era filho de George 

Washington Vaughan, um homem estrangeiro, que, em passagem pela localidade de 

Sabará, conheceu Maria Francisca da Anunciação Ribeiro, uma moça educada, religiosa, 

de família pobre, futura mãe de Ribeiro. O romance entre George e Maria Francisca era 

motivo de perplexidade para os sabarenses, pois não era aceitável que as famílias 

casassem suas filhas com estrangeiros. Esse fato que fugia aos padrões sociais do século 

XIX não impediu que se oficializasse o matrimônio em 1844, depois que o 

relacionamento entre o casal tornou-se sério. Júlio Ribeiro nasceu no ano seguinte. Ele 

precisou aprender a viver com a ausência do pai durante sua infância e adolescência, que, 

segundo o que se sabe, descuidou-se da “atenção e manutenção do lar, ficando esposa e 

filho à mercê das eventualidades da vida” (COBRA, 2011, p. 19). A ausência do esposo, 

a necessidade financeira e as dificuldades emocionais da mãe de Ribeiro não foram 

empecilhos para que ela primasse pela educação do filho e pelo sustento da casa. 

Em 1860, Segundo Cobra (2001), Ribeiro conclui seus estudos elementares com 

os ensinamentos da mãe em sua própria casa. Maria Francisca encontrou na atividade 

docente um meio de sobreviver. Além de se dedicar ao empreendimento de uma escola e 

dar aulas para meninas em sua residência, trabalhava com culinária. A figura materna na 

vida de Ribeiro foi extremamente relevante para que ele se tornasse um filólogo de sua 

envergadura. Após os estudos iniciais com a mãe, ele foi matriculado no colégio particular 

Emulação Sabarense e, mais tarde, no colégio religioso Baependi.  

Segundo informações da sua biografia no acervo da Academia Brasileira de 

Letras, no ano de 1862, Júlio Ribeiro chegou ao Rio de Janeiro e matriculou-se no Colégio 

Militar. Dedicou-se ao jornalismo e ao magistério. Como homem estudioso que era, 

conhecia bem o latim, grego e as línguas modernas e a música. Atuou como jornalista, 

foi diretor e proprietário de diversos jornais, como O Sorocabano, em Sorocaba, A 

Procelária e O Rebate, ambos em São Paulo, além de ter sido colaborador no Estado de 

São Paulo, no Diário Mercantil, na Gazeta de Campinas e no Almanaque de São Paulo. 

Nesses periódicos, ele fazia publicações sobre filologia e defendia suas ideias 

cientificistas. Em 1888, publicou A Carne, um romance que provocou polêmica por parte 

de seus leitores e de alguns críticos, na época da publicação, devido ao teor exibicionista 

sensual. Seu falecimento se deu aos 45 anos, abreviando 
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uma carreira que se revelava tão intensa quanto diversificada e pôs termo, 

igualmente, a uma existência conturbada pela crítica severa que lhe faziam os 

pares, bem como pela própria personalidade intransigente e infensa ao trato 

social.” (CAVALIERE, 2016, p. 96). 

 

Em sua obra, Júlio Ribeiro define gramática como “a expressão metódica dos fatos 

da linguagem.” ( RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 1). Em seguida, explica que “a gramática não 

faz leis e regras para a linguagem, expõe os fatos dela”. Essa posição de Ribeiro é inédita 

nos estudos linguísticos no Brasil, fato este que o coloca em destaque. Ribeiro é autor 

emblemático no tocante à gramaticografia brasileira do século XIX. Ele distancia-se das 

teorias vigentes, a “trilha batida” e apresenta o que há de mais novo na gramática do 

Brasil, ‘”fere seu alvo”, sua nova proposta é “expor com clareza as leis deduzidas dos 

factos do falar vernaculo”, lança novas ideias, as que encontra em “Whitney, Bain e 

Holmes”, conforme descreve no prefácio de sua obra5. 

Júlio Ribeiro anuncia um novo tempo, a descontinuidade da gramática filosófica, 

confirmada em suas próprias exposições textuais: “Abandonei por abstratas e vagas as 

definições que eu tomara de Burgraff: preferi moldar-me ás de Whitney, mais concretas 

e mais claras” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 10). Ele não concebe a gramática como “a 

correcção da linguagem”, suas reflexões contrariam o modelo antigo, presente na 

gramática racionalista, diz “ouvindo bons oradores, conversando com pessoas instruídas, 

lendo artigos e livros bem escriptos, muita gente consegue fallar e escrever correctamente 

sem ter feito estudo especial de um curso de grammatica” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 11). 

Valoriza o vernáculo, exercendo um papel fundador da concepção gramatical científica. 

Antes da publicação da Grammatica portugueza, Júlio Ribeiro lança, em 1880, os Traços 

geraes de linguistica, (1880), levando a proposta ao público do progresso científico que 

despontava no final do século XIX no Brasil e, assim, introduzindo o pensamento 

cientificista com a obra que é considerada “o primeiro texto sobre linguística geral 

publicado no Brasil” (CAVALIERE, 2016, p. 95).  

Ribeiro compreende a divisão da gramática em geral e particular, esta, definida 

como a exposição metódica dos fatos de uma língua determinada e aquela como “a 

exposição metódica dos fatos da linguagem em geral” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 2). Em 

Ribeiro, a gramática portuguesa divide-se em lexiologia e sintaxe, “a lexiologia considera 

                                                             
5 RIBEIRO, Júlio, p. I e II, passim. 
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as palavras isoladas, já em seus elementos materiais ou sons, já em seus elementos 

mórficos ou formas” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. X). Essa definição é inovadora, pois 

revela o momento em que a língua é inaugurada como um organismo vivo, os termos 

mórficos, formas, morfologia, fatos linguísticos dentre outros tão familiares aos dias 

atuais, iniciavam uma nova tendência nos estudos gramaticais brasileiros, ocupando o 

lugar de termos e expressões filosóficos, tais como  juízo, raciocínio, proposição, arte de 

escrever bem etc. A obra intitulada Traços gerais de linguística, de Júlio Ribeiro, 

publicada em 1887, integra um projeto editorial da Biblioteca Útil, que configurava um 

espaço dedicado à divulgação de trabalhos de cunho científico, pela Livraria Popular de 

Abilio A. S. Marques. Ribeiro atua como introdutor da linguística como ciência no 

Brasil6, consoante as informações de Cavaliere:   

 

Com a chegada do paradigma histórico-comparativo às páginas gramaticais 

brasileiras, cujo pioneirismo se atribui à Gramática portuguesa (1911 [1881]) 

por Júlio Ribeiro (1845-1890), o propósito eminentemente pedagógico das 

gramáticas cede espaço para publicações de caráter bivalente, a um tempo 

prescritivas e descritivas, visto que a nova visão com que se buscava enxergar 

o fenômeno da linguagem humana impunha uma postura dita “científica”, em 

que o escopo de ensinar a norma linguística- padrão irmanava-se ao de 

descrever as regras de funcionamento da língua. Raras eram as obras 

especificamente destinadas ao tratamento meramente teórico da língua, textos 

que se podem caracterizar como doutrinários, ou exclusivamente científicos, 

visto que tinham o propósito de difundir as novéis teses da linguística 

oitocentista no ambiente acadêmico brasileiro. (CAVALIERE, 2016, p. 96). 

 

No texto Questão gramatical, Ribeiro expõe um embate entre suas teses 

(publicadas no Diário de São Paulo) e as de Augusto Freire da Silva (publicadas no jornal 

A Província de São Paulo) que divergem entre si. Nesse texto, Ribeiro faz diversas 

exposições concernentes à língua, ao estudo da linguagem articulada, cita diversos nomes 

como Franz Bopp (1791-1867), Schleicher, Jacob Grimm (1785-1863), Michel Brèal 

(1832-1915), entre outros estudiosos da escola histórico-comparativa do século XIX, 

tentando mostrar as ideias inovadoras, a respeito da linguagem humana. Na parte inicial 

do texto, há a seguinte observação feita pelo próprio autor: “O que vai neste folheto 

                                                             
6 Deve-se esclarecer que comumente é dado a Mattoso Câmara o título de introdutor da Línguística no 
seu Princípios de linguística geral no Brasil (1941), no entanto, Cavaliere (2016) assevera, baseado em 
Uchôa (2004) e Leite (2004), que Câmara é o introdutor do paradigma estruturalista da linguística no 
Brasil, ao passo que Júlio Ribeiro é introdutor da ciência linguística no Brasil, com a obra Traços gerais de 
linguística, em 1880. 
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[referindo-se ao Diário de Campinas] é a reprodução fiel de uma polêmica gramatical, 

ferida há já alguns anos.” (RIBEIRO, Júlio, 1887, p. 5). A exposição que faz em seguida, 

na introdução, data de 1879, publicada no Diário de Campinas, em que argumenta sobre 

o pensamento inovador surgido naquela época, a respeito da língua, aborda assuntos 

como: a formação da voz na laringe, a articulação na cavidade bucal, a existência móvel 

da palavra nas “circumevoluções” do cérebro e nas redes do sistema nervoso, a análise 

dos fatos linguísticos, entre outras ideias que envolvem uma visão de mundo positivista 

e conhecedora das novas tendências. Nesse texto, ironicamente, ele afirma que as 

gramáticas dos autores de seu tempo são cópias de cópias que um gramático fazia do 

outro. Faz críticas à doutrina da gramática racionalista e o nome de Sotero dos Reis é um 

dos citados. Os textos de respostas aos questionamentos de Ribeiro publicados no 

periódico A Província de São Paulo por Freire da Silva são expostos também e os dois 

gramáticos trocam contraditórias manifestações de seus pontos de vista. 

Júlio Ribeiro parecia respirar as doutrinas cientificistas de sua época, foi um 

gramático polêmico, uma figura inquietante, como afirmam os autores que se propõem a 

estudá-lo. Um gramático de fôlego, seguro e destemido, defensor de suas ideias, inovador 

das concepções linguísticas de seu tempo. 

 

3.4 A gramática de Maximino Maciel 

 

Há controvérsias a respeito do ano de nascimento de Maximino de Araújo Maciel, 

segundo Fávero e Rodrigues (2018), que apontam os anos 1865 ou 1866, no entanto, as 

autoras relatam que, na gramática publicada em 1887, o próprio autor tece um comentário 

a respeito da idade que tinha (20 anos) no ano de produção da gramática, que, segundo 

ele, foi em 1885, por isso é mais provável o ano de nascimento ser 1865. Seu falecimento 

ocorreu em maio de 1923, no Rio de Janeiro.  

Sua mãe era Maria Clara dos Santos de Araújo Maciel e seu pai, João Paulo dos 

Santos. Sua família não pertencia à elite sergipana, mas Maciel tornou-se bacharel e 

médico devido à “perseverança e ingentes sacrifícios materiais” (GUARANÁ, 1927, p. 

432 apud FÁVERO e RODRIGUES, 2018, p. 9). Cursou a faculdade de medicina nos 

anos de 1896 a 1901, na mesma época em que lecionou no Colégio Militar, tornando-se 

lente catedrático de português, em 1893.  
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Em 1919, chega ao posto de coronel e, em 1929, ocupa a nona cadeira da 

Academia Sergipana de Letras. Sua formação em medicina, suas produções literárias, 

filológicas e seu vasto conhecimento jurídico tornaram Maciel reconhecido no Brasil e 

no mundo. (FÁVERO e RODRIGUES, 2018, p. 10). 

A análise da gramática de Maciel, objeto de investigação desta pesquisa, pauta-se 

em sua 5.ª edição. No prólogo da 2.ª edição, Maciel já se posicionava contrário aos 

“antigos moldes” desde a primeira edição lançada em 1887, sob o título Grammatica 

analytica. Trata-se de um trabalho inovador, baseado nas ideias modernas de sua época, 

conforme afirma: “concorremos de algum modo para romper com a velha tradição” ( 

1914, p. V). Nesse texto, ele classifica a época como a transição de um modelo de 

descrição gramatical para outro, considerando que suas leituras e a prática do magistério 

foram fatores cruciais para garantir os resultados que alcançou. O leitor de sua obra 

encontrará o que há de mais “novo” e conforme “o que mais recentemente se tem 

publicado sobre filologia” (MACIEL, 1914, p. V). 

Maciel refere-se à sintaxe como uma das partes mais “descuradas” de sua obra, 

em virtude do desenvolvimento de suas investigações e exemplificações mostradas, com 

base nos clássicos e de acordo com os ‘monumentos da língua’, e acrescenta: ‘raríssimos 

são os exemplos do autor’, pois estes exemplos foi buscar nos escritores. Maciel deixa 

clara a sua concepção de descrição linguística como registro dos fenômenos da língua, 

considerando um “defeito” o fato de um autor formular regras e exemplos com suas 

próprias palavras. A preferência do corpus da língua literária pelos antigos gramáticos na 

descrição gramatical “é plenamente esclarecida se admitirmos que o papel da gramática 

é o de registrar os usos exemplares no âmbito de uma língua histórica” (CAVALIERE, 

2014, p. 94). Maciel serve-se de um corpus de língua literária para suas exemplicações, 

assim como diversos gramáticos do final do século XIX e início do XX, demonstrando 

uma metodologia cuidadosa de descrição do vernáculo. Esse modelo de descrição se 

prolongaria por muitas décadas no âmbito da denominada gramática filológica do século 

XX. 

Discorrendo sobre algumas palavras da terceira edição, Maciel ressalta o incentivo 

recebido por elogios de professores que se valeram de sua gramática em práticas 

pedagógicas. Essas declarações explicitam a preocupação do autor no desenvolvimento 

escolar dos alunos e o cuidado com o conhecimento dos educadores que utilizavam sua 
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gramática no ensino do português, o que revela a finalidade pedagógica da obra. Ao final, 

contudo, afirma que “tivemos de aclarar muitos factos, dando-lhes nova interpretação 

mais consoante com o progresso da linguística.” (MACIEL, 1914, p. 8). Essas palavras 

são proferidas em referência ao pensamento linguístico cientificista da época, embora 

Maciel tivesse o compromisso pedagógico, seu olhar era amplo, voltado também para as 

novas ideias da ‘ciência da linguagem’.  

Maciel define gramática como a “sistematização lógica dos fatos e normas de uma 

língua qualquer”, que pode ser de três naturezas: descritiva, histórica, comparativa, 

havendo também a geral, chamada de glossologia. O quadro a seguir mostra as definições 

que o autor considera: 

Gramática Definição 

Descritiva É a sistematização orgânica das normas e 

fatos da língua portuguesa. 

Portuguesa É a sistematização orgânica das normas e 

fatos da língua portuguesa, isoladamente 

considerada. 

Histórica É a sistematização das normas e fatos da 

língua desde sua origem até nossos dias, 

isto é, aquela que trata da evolução da 

língua nos seus diversos períodos de 

formação. 

Comparativa É a sistematização das normas e fatos de 

duas ou mais línguas comparadas entre si, 

isto é, nas suas diversas relações e 

divergências. 

 

Geral, também chamada glossologia  É o tratado das normas gerais e abstratas 

que se poderiam aplicar à expressão do 

pensamento ou à linguagem. 

 Quadro 1 – Definição de gramática em Maximino Maciel (1914, p. 1). 

 

O gramático conceitua a palavra como a “expressão de uma ideia ou conceito 

significativo por convenção”. Do ponto de vista da significação, ele conceitua “termo” e, 

quanto à estrutura, organização material e a sua forma exterior, “vocábulo” (MACIEL, 

1914, p. 3). 

A divisão da gramática em morfologia e sintaxiologia, instituída por Júlio Ribeiro 

e seguida pela maioria dos gramáticos, não é adotada por Maciel, consoante um novo 
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modelo sinótico apresentado em sua obra. Ele considera a gramática quanto à sua divisão 

e ao seu objetivo, conforme o quadro a seguir: 

 

Quanto à divisão Quanto ao objetivo 

Fonologia Descritiva 

Lexiologia Histórica 

Sintaxiologia Comparativa 

Semiologia ----- 

Quadro 2 – Divisão da gramática e os respectivos objetivos em Maciel (1914, p. 3) 

  

Observa-se no quadro 2 que Maciel confere à semiologia a importância de ser uma 

das partes em que ele divide a gramática, dando um enfoque especial, sobretudo, ao 

estudo da significação das palavras. Divide a semiologia em semântica e tropologia, a 

primeira trata da significação e das alterações de sentido das palavras e a última é o tratado 

geral dos tropos, ou seja, as modificações ditas acidentais no conceito de palavra. Nesse 

capítulo, em que o autor  trata da semiologia, em nota, assevera: “A systematização da 

semiologia é de toda nossa” (MACIEL, 1914, p. 412), por ser o primeiro a desenvolver 

um estudo que antes não fora apresentado por nenhum gramático. Maciel inspirou-se nas 

teses de “Darmesteter, em La vie des mots, que usava o termo semântica para significar a 

teoria da significação.” (CAVALIERE, 2000, p. 56). 

 

3.5 A gramática de João Ribeiro 

 

João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes nasceu em Laranjeiras, Sergipe, no dia 

24 de junho de 1860 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1934. Foi 

filólogo, jornalista, escritor, pintor e tradutor. Morou com o avô Joaquim José Ribeiro, 

após o falecimento de seus pais Manuel Joaquim Fernandes e D. Guilhermina Ribeiro 

Fernandes. Concluiu os primeiros estudos em sua cidade natal, transferindo-se para 

Aracaju onde tornou-se um notável aluno. Matriculou-se no curso de Medicina em 

Salvador, mas abandonou o curso para se dedicar aos estudos no Rio de Janeiro, 

matriculando-se na escola Politécnica. Dedicou-se ao jornalismo, desde 1881, cultivando 

um ciclo de amizade com os mais importantes jornalistas da época, a exemplo de Quintino 

Bocaiuva, José do Patrocínio e Alcindo Guanabara. Nessa mesma época, dedicou-se ao 

magistério e, em 1887, escreveu a tese “Morfologia e colocação dos pronomes”, para se 
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submeter ao concurso e concorrer à cadeira de português no Colégio Pedro II, mas foi 

nomeado alguns anos depois, à cadeira de história. 

Entre os anos 1885 e 1886, segundo Bragadin (2011), autora da dissertação As ideias 

gramaticais de João Ribeiro na Grammatica portugueza (3 anno), João Ribeiro destacou-

se no concurso para oficial da secretaria da Biblioteca Nacional e trabalhou por cinco 

anos no cargo. Interessou-se pela pintura, ensinando artes plásticas e escrevendo artigos 

sobre pintores nos periódicos A época e O país. 

Na Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira 31 em 1898, lá fez parte da 

Comissão do Dicionário e Comissão da Gramática, sendo um dos principais promotores 

da reforma ortográfica de 1907. Foi eleito presidente da academia, em 1927, mas 

renunciou ao cargo. No site da Academia Brasileira de Letras, no acervo dedicado à 

biografia de João Ribeiro, consta que o exímio gramático era “possuidor de larga cultura 

humanística, versado nos clássicos de todas as literaturas, dotado de aguda sensibilidade 

estética, o livro Páginas de estética, publicado em 1905, encerra o seu ideário crítico.” 

João Ribeiro propõe a gramática como a “coordenação das fórmulas, leis ou regras 

da linguagem literária ou polida” (RIBEIRO, João, 1915, p. 3). Ele classifica a gramática 

em geral e particular, definindo-a aquela que expõe “os princípios e as particularidades” 

da língua e “os princípios lógicos da linguagem” (RIBEIRO, João, 1915, p. 3). A 

gramática histórica, para Ribeiro, “estuda os fatos da língua” em  diversos períodos, desde 

“a origem e a formação” até nossos dias. O vasto conhecimento em historicidade 

linguística fica claro na introdução de sua gramática, em que ele faz uma abordagem 

histórica e cronológica do latim e da evolução do português, destacando, por exemplo, 

Noticia de torto e Noticia de partiçon, como os primeiros textos de língua portuguesa, do 

século XII, enfatizando também as gramáticas iniciadas no século XVI de Fernão Lopes 

e João de Barros, entre outras valiosas citações.  

Na introdução da gramática em estudo, João Ribeiro apresenta um resumo de 

períodos históricos da língua portuguesa, fixando o “período de origens” referente à época 

de formação do português antigo,  séculos XII a XIV; o “período de transição”, que 

ocorreu no século XV e o “período clássico”, que corresponde aos séculos XVI ao XIX, 

classificado como época do apogeu e fixação da língua gramatical e literária. Além desse 

resumo, faz um registro de vocabulário pertencente à língua portuguesa e sua relação com 

inúmeras línguas, dentre elas, a árabe, a hebraica, a alemã, a inglesa, as línguas românicas, 
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as célticas, entre outras. Nesse registro, apresenta muitas listas de palavras portuguesas 

que se originaram devido ao contato com as outras línguas. Mais adiante, diz: 

 

Em geral, tanto o estudo historico como o comparativo são inseparaveis e 

constituem applicações do methodo historico-comparativo, essencial á 

sciencia das linguas. No caso da lingua portugueza, os elementos historicos 

são fornecidos pelo latim, pelo portuguez antigo e pelas influencias das linguas 

estranhas, em diversas epocas, os elementos comparativos acham-se na 

analyse das linguas romanas, no italiano, no francez, no hespanhol, que todas 

se originam do latim barbaro da edade média. (RIBEIRO, 1915, p. 4). 

 

Nessas palavras, evidenciam-se suas diretrizes teóricas em consonância com o 

método histórico-comparativo e logo em seguida, define a gramática comparativa como 

“a que estuda os fatos comuns ou diferentes, em grupos de língua que têm a mesma 

origem” e gramática descritiva ou expositiva ou prática como a “arte que ensina a falar e 

a escrever corretamente, isto é, segundo o uso das pessoas doutas” (RIBEIRO, João, 1915, 

p. 4). 

Nos prolegômenos, após as definições supracitadas, o autor considera a divisão 

da gramática em quatro partes principais, a fonologia, a morfologia, a classificação (ou 

taxinomia) e a sintaxe, sendo as três primeiras partes referentes ao estudo do vocábulo, e 

a quarta partição, ao da “PHRASE” ou “proposição” (RIBEIRO João, 1915, p. 5). 

De acordo com as ideias da nova concepção gramatical do período científico, 

encontram-se inúmeras colocações no texto gramatical de João Ribeiro, como exemplo, 

a citação de conceitos evolucionistas de August Schleicher expressos, claramente, nos 

termos gramaticais, relacionados às ciências biológicas, a elementos orgânicos, presente 

nesta descrição: 

A morphologia corresponde ao que nas sciencias biologicas tem sido varias 

vezes denominado Organographia1. Os elementos morphicos não são simples 

letras ou syllabas; são partes do vocábulo que representam a ideia principal ou 

accessoria: amar-ei / con-de-scend-ente / bon-d-oso / livro-s / pro-vid-enc-iar. 

Cada um d’estes elementos em separado é como orgão que tem funcção ou 

sentido, e todos concorrem para determinar a significação total do vocabulo, 

determinando-lhe ao mesmo tempo a historia e a formação. (RIBEIRO, João, 

1915, p. 5). 

 

A parte gramatical denominada Classificação (ou taxinomia) é definida como a 

“distribuição dos vocábulos por famílias e espécies”, termos pautados também na ordem 

da gramática científica: 



62 
 

 
 

A classificação toma por base a idéa, por ser esta o attributo mais notavel do 

vocabulo. Segundo este systema, as palavras são classificadas em familias, que 

têm as denominações de substantivos, verbos, etc. (1915, p. 5). 

Na folha de rosto da grammatica portugueza: curso superior, aparece a seguinte 

especificação: “adoptada nos gymnasios e  escolas normaes do paiz e no ‘pedagogium’, 

a décima sétima edição, “com suppplemento de annotações ao texto”. Ribeiro é um dos 

gramáticos citados por Maciel no Breve retrospecto sobre o ensino da língua portuguesa, 

no momento em que destaca os professores pioneiros a seguir as novas orientações 

filológicas, aliados a Fausto Barreto nos preceitos dos estudos estrangeiros que 

despontavam no final do século XIX. 
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4. Contexto sócio-político-cultural do século XIX 

 

O século XIX é uma época de muitas transformações culturais, sociais, políticas e 

econômicas no Brasil, marcada por uma série de eventos históricos que começam com a 

transferência da Corte portuguesa para o Brasil em 1808, depois a Independência em 

1822. No último quartel oitocentista ocorrem os movimentos abolicionistas e  a abolição 

da escravatura se dará em 1888, seguida da Proclamação da República em 1889, sem 

contar as inúmeras revoltas e rebeliões ocorridas no período das regências (1831-1840). 

Além desses acontecimentos, ocorrem os fluxos migratórios de estrangeiros e diversas 

mudanças, momento em que D. João VI inicia o processo de desenvolvimento intelectual 

no país, estendendo-se ao período imperial, posteriormente.  

A sociedade brasileira do século XIX caracteriza-se por uma burguesia emergente, 

que desempenha um papel importante como uma classe que reivindica seus direitos por 

uma educação escolarizada. Essa classe pôde frequentar os bancos escolares assim como 

toda a aristocracia, recebendo uma educação de elite. (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p.17).  

Com a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, muitas mudanças 

ocorreram na sociedade, sobretudo no campo educacional, diversas benfeitorias foram 

realizadas pelo príncipe, 

 

Com a presença de D. João VI no Brasil durante mais de uma década, 

verificaram-se mudanças no quadro das instituições educacionais, da época, 

com a criação do ensino superior não-teológico: Academia Real da Marinha, 

Academia Real Militar, os cursos médico-cirúrgicos, a presença da Missão 

Cultural Francesa, a criação do Jardim Botânico, do Museu Real, da Biblioteca 

Pública e da Imprensa Régia. (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 17). 

 

Essa nova configuração social favoreceu tão somente à população letrada, visto que 

as intenções aristocráticas de D. João VI privilegiavam os que podiam ingressar no curso 

superior, enquanto o ensino primário era esquecido. A Constituição de 1824 esboçou os 

primeiros compromissos do Império, no que se refere à educação no país: 

 

A Constituição de 1824 firmava como compromisso do Império assegurar 

instrução primária e gratuita a todos os cidadãos; isso foi confirmado em 1827, 

pela lei de 15 de outubro, que previa a criação de escolas de primeiras letras 

em todas as cidades, vilas e vilarejos. Entretanto, a promulgação do ato 

adicional de 1834, que delegou às províncias a prerrogativa de legislar sobre a 

educação primária, fez com que o governo central se afastasse da 
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responsabilidade de assegurar educação elementar para todos (TEIXEIRA, 

2001 apud MOLINA 2013, p. 11). 

 

Com o Ato Institucional de 1834, segundo Marçal Ribeiro (1993), a 

responsabilidade educacional era de cada província que deveria controlar e legislar o 

ensino primário e médio e apenas o ensino superior deveria ser promovido pelo poder 

central. A falta de recurso das províncias e o seu total abandono, no entanto, 

impossibilitaram o cumprimento das regras impostas pela nova legislação. Com isso, as 

instituições particulares de ensino passaram a assumir o nível médio educacional, 

contribuindo sobremaneira para a seletividade desse grupo social. Nogueira e Bastos 

(2005) apresentam um estudo sobre o processo de implementação do ensino de língua 

portuguesa no Maranhão e asseveram que 

 

Na segunda metade do século XIX, aumenta o número de gramáticas da língua 

portuguesa comprometidas em manter a tradição clássica latina, por isso não 

refletiam a língua escrita e falada no período, em virtude de serem 

considerados os modelos clássicos o ideal absoluto, enfatiza Martins 

(op.cit.:10). Uma análise dos manuais didáticos utilizados para o ensino da 

língua nas primeiras décadas do século XX, até os anos 60, comprova essa 

afirmação. Desta maneira, esses manuais eram uma gramática e uma antologia: 

lembre-se de algumas gramáticas utilizadas na Província do Maranhão: em 

1859, o Compendio de grammatica philosophica da lingua portugueza, 4º 

edição, autoria do padre Antônio da Costa Duarte, foi escolhido para o uso do 

Liceu do Maranhão. Em 1862, é editada a obra Postillas de grammatica geral, 

applicada á lingua portugueza pela analyse dos clássicos e em 1866 a 

Grammatica Portugueza. Accomodada aos principios geraes da palavra 

seguidos de immediata applicação pratica, ambas de autoria de Francisco 

Sotero dos Reis. (NOGUEIRA e BASTOS, 2005, p. 57). 

 

A produção gramatical neste contexto histórico é crescente, a intenção didática dos 

autores, visava a atender o professor de português em sua tarefa prática de sala de aula.  

No Rio de Janeiro, surge uma instituição-modelo. Na corte, fundado em 1837 e 

inaugurado em 1838, o Colégio Pedro II, caracteriza-se como uma instituição exemplar 

devido ao seu programa, que além de visar ao progresso da instrução primária e 

secundária, “assignalou nova época na docencia das linguas e, quanto á vernacula, a 

emancipava das retrogradas doutrinas dos autores portuguezes” (MACIEL, 1915, p. 444). 

Segundo Molina (2013), com o Colégio Pedro II a educação brasileira passou a ser 

seriada, ou seja, o “regulamento de 31/01 distribuía as matérias em oito séries a serem 

cumpridas em oito anos, como um estudo predominantemente humanístico” (MOLINA, 

2013, p. 11). Após o estudo desses oito anos, o aluno receberia o diploma de Bacharel em 
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Letras, que dava crédito para ele ingressar nos estudos acadêmicos do Império, sem a 

exigência de prestar novos exames. O ensino da língua portuguesa priorizava a gramática, 

valorizando o português lusitano e “as gramáticas adotadas na ocasião, como a de Soares 

Barbosa, eram as advindas, em sua grande maioria, da pátria-mãe.” (MOLINA, 2013, p. 

11). Com a nomeação de Fausto Barreto à cátedra do Colégio Pedro II, a orientação do 

ensino da língua vernácula sob as novas orientações gramaticais, foi sendo difundida em 

todo o país, por meio do plano de ensino dos cursos preparatórios reformulados por Fausto 

Barreto (1852-1915) consoante o texto de Maciel no apêndice da Grammatica 

descriptiva: 

Não havendo compêndios que se adscrevessem á nova orientação, foi então 

que Pacheco e Lameira, João Ribeiro e Alfredo Gomes, nomes já laureados no 

magisterio, tiveram de escrever as suas grammaticas, versadas no programma 

que Fausto Barreto traçara, no qual de todo se revelavam o espirito de synthese, 

o critério philologico e o novo rumo que nos importava trilhassem o ensino e 

estudo da lingua portugueza. (MACIEL, 1915, p. 444). 

 

 

Segundo Bragadin (2011) apud Almeida (2000), a instalação do Colégio Pedro II se 

deu no Seminário de São Joaquim, transformado em 1834 numa escola profissional, que, 

além de oferecer a instrução primária, formava alfaites, sapateiros, carpinteiros e 

marceneiros. Nesse ano, o seminário tornou-se uma “espécie de Faculdade de Letras, sob 

o nome de Pedro II (...). Os cursos foram constituídos e divididos em cadeiras de Latim, 

Grego, Francês, Retórica e Poética, Geografia, História, Filosofia, Zoologia, Mineralogia, 

Botânica, Física, Aritmética, Álgebra, Geometria e Astronomia.” (ALMEIDA 2000, p. 

79 apud BRAGADIN, 2011, p. 40).  

Enquanto o ensino secundário das outras províncias era financiado por elas próprias, 

o Colégio Pedro II e os preparatórios, anexos às escolas superiores públicas, eram 

providos pelo governo central. (RAZZINI, 2000 apud BRAGADIN, 2011, p. 41). Os 

liceus provinciais foram criados a partir do Ato Adicional de 1834, que, na prática, eram 

organizados em cursos e aulas avulsas e se estabeleciam nas capitais do Brasil, tais como 

o Ateneu do Rio Grande do Norte, criado em 1835, liceus da Bahia e Paraíba, em 1836 e 

o Pedro II, na corte, em 1837. (FÁVERO, 2020b, p. 81 apud BRAGADIN, 2011, p. 41). 

Nos Oitocentos, o pensamento científico, as ideias positivistas e evolucionistas 

estavam em constante crescimento. Nesse contexto histórico, o Colégio Pedro II, 

instituição que primava pelo conhecimento e formação dos jovens, chega à década de 
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setenta, privilegiando o estudo das ciências físicas e naturais, ministradas nas séries finais 

do curso, comungando com as influências de seu tempo. (MOLINA, 2013, p. 11). Na 

língua portuguesa, essas ideias se infiltraram por meio das orientações histórico-

comparativas trazidas da escola europeia para o Brasil por gramáticos do então período 

científico. 

No âmbito religioso, o Brasil vivencia questões conflitantes entre a Igreja e o Estado 

brasileiro. Souza (2013), expõe, em seu artigo, esse contexto social e religioso, 

investigado por ele a partir do jornal O Novo Mundo, que era publicado na década de 

1870 em Nova Iorque. O autor teve acesso aos noticiários que lhe permitiram analisar a 

chamada Geração de 1870, uma geração de brasileiros que fazia críticas aos governantes 

e à influência da Igreja Católica no poder administrativo do Brasil. Essa geração lutava 

para que o Brasil se libertasse da tradição religiosa e seguisse os preceitos iluministas.  

Segundo Souza (2013), o periódico O Novo Mundo expressava uma época de crise 

e de muitos questionamentos sobre os rumos políticos e sociais do Brasil. O fundador do 

periódico, José Carlos Rodrigues, contava com um grupo de colaboradores que acreditava 

na solução dos problemas brasileiros. Entendia-se que o maior empecilho do crescimento 

econômico do país era a influência católica, por isso acreditava-se que o rompimento 

entre a Igreja e o Estado traria progresso ao país. O fato da Igreja conceber o 

conhecimento e os livros como elementos heréticos era uma barreira para que houvesse 

a circulação no Brasil dos novos ideais iluministas que se propagavam pelo mundo, por 

meio dos livros. A Igreja era a entidade que detinha o total poder sobre os livros, já que 

somente ela tinha esse acesso, impedindo a expansão dos novos ideais, que se dava 

clandestinamente. Após a vinda da família real e da abertura dos portos, “os livros e os 

periódicos passaram a chegar em maior volume no Brasil; apesar de existirem leis 

rigorosas que bloqueavam a livre circulação dos mesmos, estes continuavam a ser 

contrabandeados” (SOUZA, 2013, p. 50). 

O modelo escravocrata econômico presente na Colônia portuguesa era uma trave 

para o progresso do Brasil. Segundo Nelson Werneck Sodré (1999)  apud Souza, 2013, 

“não havia preocupação em tirar a colônia portuguesa das trevas da ignorância, pelo 

contrário, era entendida como uma virtude e de fundamental importância para a 

exploração dos indivíduos” (SOUZA, 2013, p. 50), assim, toda a falta de conhecimento 

contribuía para a dominação cultural. 
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Em 1813 registram-se apenas duas livrarias na Corte, aumentando para nove em 

1821, número que cresceu gradativamente após a Proclamação da República em 1889. 

O pensamento iluminista foi-se propagando por meio das obras de Rousseau, 

Montesquiel, Beccaria e outros, já havendo um público razoável na segunda década os 

Oitocentos. Segundo Sodré 1999 apud Souza, essa expansão livreira 

 

Estava em consonância com as condições políticas que evoluíam rapidamente: 

era um país novo que começava a emergir, com a sua camada culta ansiosa por 

definir-lhes os rumos e necessitada, para isso, de informar-se. O livro, assim, 

rompia a clandestinidade, deixava de ser estigmatizado como coisa diabólica, 

começava a interessar. Mais do que isso: a ser necessário. E o saber, de que era 

ferramenta, encontrava agora, nas classes ou camadas menos desfavorecidas, 

aquelas que tinha (sic) acesso ao ensino, um lugar e uma função. Ler aprender, 

eram atividades que continham, em si mesmas, como sempre, um sentido 

anticolonialista – representavam um esforço de libertação (SODRÉ, 1999, p. 

39 apud SOUZA, 2013, p. 51). 

 

Dentre os pensadores do movimento intelectual conhecido como Geração de 1870, 

segundo Souza (2013), destacam-se Joaquim de Souza Andrade, o Sousândrade, (1833-

1902), André Rebouças (1838-1898), Salvador de Mendonça (1841-1913) e Machado de 

Assis (1839-1908), ao lado de José Carlos Rodrigues (1844-1922) no periódico O Novo 

Mundo. É exatamente nessa época que surgem as novas escolas europeias, buscando 

novas posturas e inovadoras formas de concepção de mundo. Essas novas vertentes 

defendiam ideias cientificistas, positivistas e darwinistas.  

Maciel deixa em sua gramática descritiva o registro do momento em que essas novas 

tendências chegam às gramaticas brasileiras, referindo-se ao fato dos gramáticos 

romperem a tradição filosófica para inserir o novo programa para exames de 

preparatórios, afirma que esse foi o motivo pelo qual publicou a sua Grammatica 

analytica.(MACIEL, 1914, p. 444). 

Esse registro consta no texto Breve retrospecto sobre o ensino da língua portugueza, 

no apêndice de sua gramática (1914) em estudo nesta pesquisa, Maciel tece comentários 

contundentes acerca de uma visão ampla e inovadora no que tange à ciência linguística 

de seu tempo. Ele fala em tempo de transição, na época em que publicava a Grammatica 

analytica (1887), momento em que a tradição gramatical deixava de seguir o pensamento 

contido nas gramáticas filosóficas, como diz a seguir: “De facto, a orientação e o methodo 

que nos norteavam na aprendizagem das linguas, nol-os dictavam os antigos grammaticos 

portuguezes Soares Barbosa, Bento J. de Oliveira, Lage e outros.” (MACIEL, 1914, p. 
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441). Ele cita Sotero dos Reis e Freire da Silva, entre outros de grande valor para os 

estudos gramaticais, mas reconhece que a época é de uma inovação singular para os 

estudos gramaticais e o ensino da língua vernácula, pois o momento em que se vivia 

exigia uma mudança nesses estudos. Esse texto merece um espaço, à parte, para sua 

leitura e estudo adequados. Na presente pesquisa, vale destacar, além da visão larga de 

Maciel sobre os estudos filológicos de sua época, o ponto de vista do gramático a respeito 

das novas tendências gramaticais e das influências doutrinárias no ensino, que serviram 

de embasamento para os novos compêndios gramaticais:   

 

Tornara-se o Collegio de Pedro II o centro de que se ia irradiando a nova 

orientação cujos albores se vislumbravam nos concursos de linguas a que 

affluiam candidatos a quem eram familiares as doutrinas de Max Muller, 

Miguel Bréal, Gaston Paris, Whitney, Littré, Darmesteter, Ayer, Brunot, 

Brachet, Fréderich Diez, Bopp, Adolpho Coelho e outros, principalmente as 

dos autores allemães em que se estavam haurindo os elementos primordiaes 

para esta verdadeira Renascença dos estudos philologicos no Brasil. Os 

espiritos dir-se-ia que acordavam para transfundir na lingüistica o criterio 

experimental e positivo, rompendo de vez com a tradição e a rotina, 

immobilizadas na deficiencia de incentivo, apesar da nova orientação que se 

vinha impondo aos poucos que se dedicavam a esses estudos. (MACIEL, 1914, 

p. 441-442). 
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5. Análise dos dados: a transitividade verbal nas gramáticas 

selecionadas  

 

5.1 A questão da transitividade verbal  

 

Qualquer estudante do português, ao cursar as aulas do ensino fundamental, 

quando o assunto é predicação verbal, embora seja usuário da língua e tenha 

conhecimento da sintaxe de sua língua materna, passa a conhecer mais profundamente o 

fenômeno da transitividade em termos normativos. Esse é um conteúdo que exige 

conhecimento de regência verbal, concordância verbal e capacidade de análise sintática 

dos termos da oração para o efetivo e amplo conhecimento teórico. Mattoso Câmara Jr. 

(1904-1970), em seu dicionário de linguística e gramática (2002), define a transitividade 

sob dois pontos de vista. 

Em sentido estrito assevera que muitos verbos necessitam de um objeto direto que 

complete sua predicação. Esses verbos receberam o nome de transitivos por permitirem 

o fenômeno da transitividade que, em se tratando do latim, língua de sistemas de casos, 

expressa-se pelo acusativo. A característica principal desse tipo de verbo é possibilitar a 

passagem (latim: transire) para a voz passiva, uma transformação em que o objeto torna-

se sujeito paciente. No caso dos intransitivos (verbos de predicação completa), essa 

transformação não ocorre. Em sentido lato, o autor considera a transitividade como 

sinônimo de predicação incompleta, um fenômeno que se aplica tanto aos verbos 

transitivos diretos como aos transitivos indiretos. Ele assinala que convém manter o 

sentido estrito, observando a construção passiva analítica e a polissemia verbal: 

 

É conveniente, entretanto manter o conceito estrito de transitividade, que 

corresponde, também em português, à possibilidade da transformação na 

construção passiva analítica (ex.: vê-me... sou visto...); daí, a divisão dos 

intransitivos em – a) relativos (com objeto indireto), b) absolutos (sem 

qualquer objeto), que são de predicação completa em geral (salvo alguns que 

exigem complemento de lugar; ex.: ir a...). Note-se que a transitividade 

depende de uma significação particular dentro da polissemia do verbo; assim 

os verbos transitivos podem ser intransitivos para exprimir que o sujeito é 

capaz da atividade pressuposta no significado verbal (ex. este homem vê bem 

‘tem a capacidade da visão’). (CAMARA, JR, 2002, p. 235). 
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Assim como Mattoso Câmara, os gramáticos do período racionalista, buscavam 

no latim explicações para o fenômeno da transitividade, termos como verbos relativos, 

verbos absolutos, verbos transitivos, verbos intransitivos etc. também fizeram parte dos 

estudos daqueles gramáticos. No período científico, essas ideias ampliaram-se e tomaram 

novos rumos, mas a essência latina permanece até os dias atuais. Na próxima seção, serão 

expostas as descrições dos gramáticos de cada período sobre o tema em questão.  

 

5.2 A transitividade verbal na gramática racionalista 

 

5.2.1 Grammatica portugueza accommodada aos princípios geraes da palavra 

seguidos de imediata aplicação pratica, de Francisco Sotero dos Reis  

 

Sotero dos Reis concebe o verbo, como a palavra por excelência e o define como 

“a palavra que serve para afirmar a existência na qualidade da substância, pessoa ou coisa, 

por conseguinte, o nexo ou cópula que une o atributo ao sujeito da proposição, frase, 

sentença ou enunciado do juízo.” (REIS, 1871, p. 38-39). E assim, como os demais 

gramáticos do período racionalista, divide o verbo em dois tipos: substantivo e atributivo. 

O verbo, segundo Reis, encontra-se em sua forma primitiva ou unido ao atributo, como 

em “viver, que quer dizer, ser vivente” (REIS, 1871, p. 39). Entende que “a forma 

primitiva do verbo é uma única em todas as línguas, na portuguesa, Ser, que quer dizer 

ser ente, indeterminadamente, nas outras equivalente de Ser.” (REIS, 1871, p. 39). 

Em sua análise filosófica do verbo, afirma que este tem a propriedade de sempre 

exprimir uma afirmação, por exemplo, em “Deus é eterno”, o verbo “é” afirma que a 

qualidade “ser eterno” existe no sujeito Deus,  em “Deus não é injusto.”, o verbo “é” 

também faz uma afirmação: “não é injusto”. A outra propriedade verbal consiste no fato 

do verbo “tomar inflexões diversas”, ou seja, ser flexionado. O verbo pode “acomodar-

se” à pessoa e ao número do sujeito e pode exprimir tempo, mais tarde esse conceito irá 

se ampliar. Cavaliere, a esse respeito, assevera que: 

 

A definição semântica do verbo, por seu turno, trazia óbices já conhecidos, de 

vez que nem sempre o simples traço semântico da ação servia, ou era 

suficiente, para determinar precisamente o significado de palavras que 

inegavelmente pertenciam à classe dos verbos. Este o caso dos denominados 

verbos copulativos, a par de outros como querer, deixar etc. cujo significado 

não se podia determinar, a rigor, segundo a máxima da vox in fluentes. Assim 
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foi se criando uma definição complexa para o verbo, sempre atrelada ao valor 

semântico em que de “palavra que expressa ação”, amplia-se para “palavra que 

expressa ação ou estado”, até chegarmos a de “palavra que expressa ação, 

estado ou fenômeno”, em que se procura, com a última parte, atingir aqueles 

processos naturais que independem da volição humana, como é o caso dos 

fenômenos meteorológicos. (CAVALIERE, 2000, p. 238). 

 

Para Reis, essa propriedade que tem o verbo “de mudar de terminação”, servia 

para preencher as três finalidades, que se entende tratar, hoje, das desinências número-

pessoal e modo-temporal, “qualquer dos três indicados fins, chama-se conjugação” 

(REIS, 1871, p. 40). 

Em relação aos tempos verbais, considera “as inflexões” do verbo para exprimir 

afirmação em relação ao presente, passado e futuro (ou às três épocas da duração do 

tempo). (REIS, 1871, p. 43). Esses três tempos “são primitivos, são os únicos simples”, 

respectivamente, amo, amei, amarei. A abordagem feita por Reis é a seguinte: 

 

Tempo verbal Definição 

Presente Tempo em que a coisa existe.  

Pretérito Tempo em que a coisa existiu.  

Futuro  Tempo em que a coisa existirá. 

Quadro 3 – Tempos verbais em Francisco Sotero dos Reis (1871, p. 44). 

 

O tempo presente é classificado como indivisível  e os tempos pretérito e futuro, 

para explicar os graus de anterioridade e posterioridade, Reis considera que necessitam 

de inflexões, explicando os tempos compostos do pretérito (imperfeito e mais que 

perfeito) em relação ao pretérito perfeito: “Eu ceava, quando ele entrou”; “Eu ceara, 

quando ele entrou”, para ele, são simples na aparência, mas quanto ao sentido são 

compostos, pois “ceava, vale tanto como estava ceando ou no ato da ceia” e “ceara, vale 

igualmente tanto como tinha ceado ou acabado de cear". 

Sotero dos Reis considera que há na língua portuguesa “cinco inflexões verbais 

para significar os modos ou maneiras de afirmação do saber” (REIS, 1871, p. 44), como 

mostra o quadro:  

 

Modo verbal                                                Definições  
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Indicativo Em que ela [a língua] se faz simplesmente como “amo, 

amei, amarei”. 

Condicional Em que ela [a língua] se faz condicionalmente como 

“faríamos, se pudéssemos, ou ainda, se pudéramos 

fazer” 

Imperativo Em que ela [a língua]  se faz imperiosamente, como 

“faze tu, fazei vós” 

Conjuntivo ou subjuntivo Em que ela [a língua] se faz modificadamente, ou com 

dependência de outra, como “Convém que estudes”. 

Infinito ou infinitivo Em que ela [a língua] se faz indeterminadamente, 

como “morrer o homem ou morrermos é inevitável”. 

Quadro 4 – Modos verbais em Francisco Sotero dos Reis (1871, p. 44-45). 

 

Quanto ao verbo auxiliar, Reis compreende que é a palavra que auxilia o verbo 

substantivo em sua conjugação, quer em sua forma primitiva, quer unido ao atributo. 

(REIS, 1871, p. 51).  

Sotero afirma que há três terminações verbais infinitivas do verbo atributivo na 

língua portuguesa: primeira conjugação, verbos terminados em ar; segunda conjugação, 

verbos terminados em er e terceira conjugação, verbos terminados em ir. Quanto ao verbo 

pôr, diz: “a terminação infinitiva em or, que só se nota no verbo pôr e seus compostos, 

não dá origem a uma conjugação especial, porque pôr é a contração de poer, como se 

dizia antigamente” (REIS, 1871, p. 66-67). Esse pensamento não foi continuado por 

alguns gramáticos do período científico, no entanto, é unânime sua aceitação hoje. 

Quanto à forma verbal composta, Sotero dos Reis diz que há na língua portuguesa 

os verbos estar, ficar, ir e vir que se juntam ao gerúndio como em: estar orando, ficar 

esperando andar viajando, ir subindo e podem se juntar ao gerúndio do próprio verbo, 

quando exprimem movimento, por exemplo: andar andando, ir indo, vir vindo. Esse 

verbo pode ser transitivo, intransitivo, relativo, reflexo e pronominal, segundo a 

signicação do gerúndio, como mostra o quadro 5:  

 

Classificações Exemplos 

Transitivo Estou escrevendo cartas. 
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Intransitivo Ficou expirando. 

Relativo Andou usando de banhos. 

Reflexo Vou-me exercitando. 

Pronominal Veio se queixando. 

Quadro 5 – Verbos compostos em Francisco Sotero dos Reis (1871, p. 99-100). 

 

Reis não concorda com os gramáticos que tratam os verbos estar, ficar, andar, ir 

e vir como auxiliares, quando se juntam ao gerúndio de outros verbos, conforme o quadro 

5, que ele considera formas compostas do verbo atributivo. 

No tocante ao verbo transitivo, este denomina-se verbo atributivo, “quando passa 

a ação do sujeito a outro sujeito diverso em que ela se emprega”, classificado como 

objetivo direto. (REIS, 1871, p. 94). O exemplo dado Pedro estuda a gramática, em que 

a ação recai sobre a palavra gramática, mostra que o objeto direto do verbo estudar é um 

sujeito diverso pelo simples fato de ser possível transformar a oração em A gramática é 

estudada por Pedro, em voz passiva. Essa transformação verbal continua atual nas aulas 

de português, no tratamento de temas relacionados às vozes verbais.  

O gramático apresenta um outro exemplo: “Pedro estima a João” (REIS, 1871, p. 

94) para mostrar que o complemento direto é precedido de preposição, quando se trata de 

nome de pessoa. Sotero dos Reis afirma que o verbo transitivo pode ser, ao mesmo tempo, 

relativo, no caso em que o complemento direto exigir um termo de relação. Esse termo 

de relação, denominado complemento indireto ou terminativo, é o termo de relação da 

ação do sujeito, que se encontra oculto neste exemplo: “Dei um livro a Pedro”. O 

complemento direto um livro (chamado de sujeito diverso) será o sujeito da oração, ao 

fazer a transformação para a passiva: “Um livro foi dado por mim a Pedro.” (REIS, 1871, 

p. 95) e o complemento indireto ou terminativo “a Pedro” é o termo de relação do sujeito. 

Assim, como se verifica em outros gramáticos, tanto do período racionalista como 

do científico, Reis admite que o verbo transitivo pode “converter-se” em intransitivo, e 

vice-versa, na verdade os autores entendem que há uma mudança no sentido em que o 

verbo é empregado em determinados contextos, como se pode notar no exemplo de Reis: 

“Pedro ama, isto é, tem ou experimenta amor” (REIS, 1871, p. 95). A explicação que ele 

apresenta para esse fenômeno, situa-se no plano metafísico:  
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A razão d’isto é que o attributo grammatical, amante, que exprime a ação que 

o verbo substantivo affirma do sujeito, é tomado n’este caso como simples 

adjectivo verbal; ao passo que, quando o verbo é transitivo, como “Amo a 

Deos”, o attributo amante, conserva a sua fôrça no particípio latino no verbo 

portuguez, ou é um verdadeiro participio alatinado. (REIS, 1871, p. 95). 

 

O verbo intransitivo, para Reis, é o atributivo “quando não passa a ação do sujeito 

para outro sujeito diverso” (REIS, 1871, p. 96) que, em termos atuais, é o verbo de 

predicação completa, como o exemplo próprio do autor: “José falou admiravelmente”. A 

ação exercida pelo sujeito não passa para uma outra palavra, que ele denomina “sujeito 

diverso”, pois não há complemento verbal direto. 

No que tange ao complemento direto, Sotero afirma que é sempre um sujeito 

diverso (o objeto direto da oração), exceto quando é representado pelo mesmo pronome-

sujeito, “porque então converte-se em simples intermediário para fazer refletir a ação 

deste sobre ele próprio, o que só tem cabimento com o verbo reflexo pronominal, ou 

acidentalmente reflexo.”(grifos do autor) (REIS, 1871, p. 196). Segue o quadro desse tipo 

de verbo: 

 

Verbos reflexo pronominal e reflexo 

Reflexo pronominal  Chama-se pronominal reflexo, quando 

habitualmente se conjuga com o referido 

pronome por aquele complemento, porque 

a ação exercida pelo sujeito não passa para 

outro sujeito diverso, mas reflete sobre ele 

próprio. 

Nós nos compadecemos dos males dos 

outros homens, porque eles são nossos 

semelhantes. 

Eu não me queixo. 

Ele se esmera em todo gênero de pintura 

que empreende, como perfeito artista que 

é. 

Reflexo Chama-se verbo reflexo, o verbo 

atributivo quando se lhe dá por 
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complemento direto ou objetivo o mesmo 

pronome pessoal que representa o sujeito. 

Tu te feriste. 

Eu feri-me na mão brincando com um 

único canivete. 

Tu te revês na tua imagem como um 

Narcizo. 

Quadro 6 – Verbos reflexo e reflexo pronominal em Francisco Sotero dos Reis (1871, p. 

98-99; 196-197) 

  

Em nota de rodapé, o autor observa que este complemento direto do verbo reflexo 

é uma exceção à regra geral. (REIS, 1871, p. 197), referindo-se ao fato do complemento 

direto ser sempre um ‘sujeito diverso’ da proposição, exceto quando se trata desse tipo de 

verbo. No exemplo do quadro “Tu te feriste”,  a ação reflete sobre o sujeito “tu” e recai 

no mesmo pronome da segunda pessoa “te”; no exemplo “Eu não me queixo”, a ação 

reflete sobre o sujeito “eu” e recai no mesmo pronome da primeira pessoa “me”. Tanto 

um como outro exemplo a ação não se emprega em sujeito diverso. O verbo pronominal 

pode ser ao mesmo tempo relativo, como em: “Condôo-me de ti”.(REIS, 1871, p. 98-99). 

A voz média ou reflexa é uma voz que se situa entre a ativa e passiva, segundo o 

autor. “Diz-se que o verbo atributivo está na voz média ou reflexa quando é reflexo ou 

reflexo pronominal.” (REIS, 1871, p. 128). O autor apresenta os paradigmas das 

conjugações verbais dos verbos pronominais reflexos, mas os reflexos, segundo ele, não 

são conjugados, por serem “accidentalmente” reflexos. 

Os verbos atributivos dividem-se em regular, irregular, defectivo e unipessoal, 

conforme o quadro: 

 

Classificações Definições  

Regular O verbo que, em todos os seus modos, tempos e pessoas, se 

conforma com o paradigma das três conjugações, 

representados por amar, mover, unir. 

Verbo irregular O verbo que em todos os seus modos tempos e pessoas se 

aparta do paradigma sobredito, como pôr e seus compostos, 
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ou em alguns de seus tempos e pessoas, como pedir, fazer, 

dizer. 

Verbo defectivo Chama-se defectivo o verbo a que faltam alguns tempos e 

pessoas, como o verbo feder, pois não se diz na primeira 

pessoa do presente do indicativo, fedo, nem no presente do 

conjuntivo, feda.  

Verbo unipessoal É o verbo que só tem a terceira pessoa do singular. O verbo 

atributivo pode ser unipessoal de duas maneiras: ou em forma 

ativa como chove, troveja, venta, gea, ou em forma 

apassivada, como vive-se, fala-se, canta-se, come-se. O 

primeiro é o verbo unipessoal, propriamente dito, o segundo 

é o verbo pessoal convertido em unipessoal. 

Quadro 7 – Classificação do verbo em Francisco Sotero dos Reis (1871, p. 134-137). 

 

 Quanto ao verbo unipessoal, trata-se de duas atuais concepções, uma diz respeito 

aos “verbos de predicação não referida a sujeito” (BECHARA, 2014, p. 22), são orações 

sem sujeito, em que, dentre os verbos impessoais, há “os que denotam fenômenos 

atmosféricos ou cósmicos: chover, trovejar, relampejar, nevar, anoitecer, fazer (frio, 

calor, etc.), estar (frio, quente, etc.), entre outros” (BECHARA, 2014, p. 22-23); o outro 

caso, “trata-se de um sujeito indiferenciado, referido à massa humana em geral; dizemos 

neste caso, que o se é índice de indeterminação do sujeito ou pronome indeterminador 

do sujeito: Vive-se bem aqui.”(Grifos do autor) (BECHARA, 2014, p. 23). O atual sujeito 

indeterminado com a partícula se é considerado unipessoal e, segundo Sotero dos Reis, 

guarda semelhanças com a voz passiva sintética. 

 

5.2.2 Grammatica portugueza, de Augusto Freire da Silva  

 

Freire da Silva, gramático do mesmo período que Sotero dos Reis, ao definir 

verbo, apresenta dois exemplos “Deus é justo” e “Estudo”. Quanto ao primeiro, afirma 

que o verbo “é”  mostra a qualidade do sujeito “Deus”, ou seja, o sujeito “Deus” é dotado 

dessa qualidade “de ser justo”. Para ele verbo é a palavra que exprime a afirmação ou 

“mostra” a qualidade do sujeito, conforme a exemplificação que faz. No que se refere ao 
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segundo exemplo, afirma que o verbo “estudo”, referente ao sujeito “eu”, mostra a 

qualidade “de ser estudante”. Ele explica que o verbo “estudo” mostra que “eu possuo, 

no momento em que falo, a qualidade própria do estudante”. Essa maneira do autor definir 

e exemplificar o verbo alia-se à concepção da Gramática de Port Royal, em que “o verbo 

atua para significar uma afirmação, no sentido de que articula a ligação no discurso entre 

um sujeito e um atributo.” (CAVALIERE, 2000, p. 281).  

O verbo substantivo, hoje denominado verbo ser, em Freire da Silva, desprovido 

de qualquer valor semântico, servia tão somente para afirmar a ligação entre o sujeito e o 

atributo desse sujeito. Para o gramático, o verbo ou está separado do atributo (o verbo 

substantivo, o único existente que é o verbo ser) ou forma juntamente com o atributo uma 

única palavra, neste último caso, trata-se do verbo adjetivo, por exemplo, “amar, que é o 

mesmo que ser amante; mover, ser movente; pedir, ser pedinte”7 (FREIRE DA SILVA, 

1906, p. 109). O gramático procura esmiuçar sua maneira de interpretar a atuação do 

verbo adjetivo, explicando que este é composto por um radical e uma terminação, essas 

duas partes são formas “mutiladas”. O radical expressa a mutilação do  atributo, segundo 

a concepção dele, e a terminação é a mutilação do verbo ser, dessa forma, “temer é 

equivalente a temente ser”. Esse atributo pode ser de três naturezas: ou um adjetivo (com 

força do particípio presente latino ou do particípio presente transitivo antiquado em ante, 

ente, inte), ou um adjetivo de significação absoluta ou um adjetivo relativo. Essas 

classificações dão origem à divisão do verbo atributivo em transitivo, intransitivo e 

relativo. 

No capítulo dedicado à etimologia do verbo, Freire da Silva diz que das línguas 

românicas, o português é a que mais conservou o latim, e o verbo ser deriva de essere, 

forma românica que “nada mais é que a forma latina esse” (FREIRE DA SILVA, 1906, 

p. 225), juntando-se a re, a partir do século VI, obtendo assim duas raízes: es, de esse e 

fu, de fuere. De es tem-se o presente do indicativo, sou, és é, somos, és, são. Na sequência 

de conjugações, o autor apresenta os demais tempos do modo indicativo, e os modos 

subjuntivo e imperativo. A formação dos verbos que provêm de fu são o pretérito perfeito 

do modo indicativo (fui, fostes, foi, fomos, fostes, foram) e o pretérito mais que perfeito 

do mesmo modo. Quanto ao modo subjuntivo, são descritas as conjugação do imperfeito 

                                                             
7 Todos os termos grifados, a partir deste, são do autor, conforme estão na descrição da gramática de 
Freire da Silva (1906). 
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(fosse, fosses, fosse, fossemos, fosseis, fossem)  e do futuro (for, fores, for, formos, 

fordes, forem). O tratamento dado ao verbo ser pelo autor, de acordo com a raiz se ou fu, 

bem como as descrições sobre as raízes desse verbo, examinados nessas páginas da 

gramática, demonstram um cuidado descritivo que lhe é muito peculiar, visto que há ricas 

exemplificações com detalhes consideráveis das observações de Freire da Silva sobre as 

alterações que esse verbo sofreu ao longo dos séculos. Um estudo para ser feito à parte. 

O verbo transitivo é classificado como o verbo adjetivo, que, por incorporar o 

atributo, expressa a ação do sujeito, passando-a para um objeto ou “pedindo um 

complemento direto ou objetivo”. (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 109). Esse 

complemento “ou é um sujeito diverso, ou o mesmo sujeito” e se subdivide em próprio, 

reflexivo e pronominal reflexo. Freire da Silva apresenta quatro exemplos na descrição 

do verbo transitivo próprio: “Pedro estuda a gramática”, “Visita-me sempre”, “Ele dava 

uns ais de cortar o coração”, “Desejo aprender as artes e ciências, para ser instruído”. 

Denominado também como ativo, esse verbo tem como complemento direto ou objetivo 

um nome, pronome, parte da oração substantivada ou oração que represente o ‘sujeito 

diverso’, portanto os verbos estuda, visita, dava e desejo, nas orações exemplificadas, 

são verbos transitivos próprios ou ativos com os seus respectivos complementos diretos: 

“a gramática”, “me”, “uns ais de cortar o coração”, “aprender as artes e ciências”.  

O verbo reflexivo é definido como aquele que tem “acidentalmente” como 

complemento direto um pronome pessoal que representa o mesmo sujeito. O exemplo 

descrito é “Pedro feriu-se”. O verbo pronominal reflexo é o que tem “habitualmente” um 

pronome pessoal que representa o mesmo sujeito como complemento direto, por 

exemplo, “Eu não me queixo”. Em síntese, tem-se o seguinte quadro dos verbos 

transitivos: 

 

Verbo transitivo 

Tipos de verbo 

transitivo  

Complemento direto ou 

objetivo 

Exemplos 

Próprio Um nome 

 

Um pronome 

 

Pedro estuda a gramática. 

 

Visita-me sempre. 
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Parte da oração substantivada 

 

Ou oração  

 

(que representa o sujeito 

diverso) 

Ele dava uns ais de cortar 

o coração. 

 

Desejo aprender as artes e 

ciências, para ser instruído. 

Reflexivo É o que tem “acidentalmente” 

como complemento direto um 

pronome pessoal que 

representa o mesmo sujeito 

Pedro feriu-se. 

Pronominal reflexo É o que tem “habitualmente” 

por complemento direto um 

pronome pessoal que 

representa o mesmo sujeito. 

Eu não me queixo. 

Quadro 8 – Verbo transitivo em Augusto Freire da Silva (1906, p. 109). 

 

O verbo intransitivo é aquele que expressa a ação do sujeito de modo absoluto, 

sem “pedir” complemento, como em “O sol brilha”. E o verbo relativo é o verbo adjetivo 

que expressa a ação do sujeito de um modo relativo. Esse modo relativo é explicado no 

seguinte exemplo: “O sacerdote usa de vestes talares”, que apresenta um termo 

relacionado à ação exercida pelo sujeito. Esse verbo “pede” um complemento terminativo 

ou indireto. 

No que toca ao verbo relativo, os gramáticos do período racionalista estudados 

nesta dissertação conjugam do mesmo pensamento, no entanto, quanto aos exemplos 

fornecidos, em Sotero dos Reis, encontra-se outra exemplificação além da mesma que há 

em Freire da Silva (O sacerdote usa de vestes talares). Sotero expõe também o exemplo: 

“O mundo obedece a Deus” (REIS, 1871, p. 97) e reitera que o complemento indireto ou 

terminativo de verbos do tipo relativo são termos de relação. Ele não concorda com o fato 

de alguns gramáticos considerar o verbo relativo como um verbo transitivo, já que a ação 

verbal exercida pelo sujeito não pode ser transformada para a voz passiva, o verbo relativo 

é apenas, segundo Reis, um termo de relação. Outra questão que cabe assinalar é a 

respeito da distinção que os gramáticos atuais fazem quanto aos complementos das duas 
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orações supracitadas. O complemento de vestes talares, seria classificado hoje como 

objeto direto preposicionado, usado em expressões idiomáticas, também como se vê no 

exemplo “puxar a faca, ou puxar da faca” (LIMA, 2011, p. 305); enquanto o complemento 

a Deus, é reconhecidamente um objeto indireto. Esse tipo de complemento, segundo 

Rocha Lima (2011), “morfologicamente, caracteriza-se, por vir encabeçado pela 

preposição a (às vezes, para) e corresponder, na terceira pessoa, às formas pronominais 

átonas lhe, lhes” (LIMA, 2011, p. 307).  

Além dessas classificações, em Freire da Silva, há o verbo adjetivo que deriva de 

outra palavra, esse verbo é organizado em sete tipos, a saber: denominativo, imitativo, 

frequentativo, incoativo, aumentativo, diminutivo, negativo. O quadro a seguir 

apresentará cada uma dessas terminologias com suas respectivas definições e 

exemplificações: 

 

Verbo adjetivo 

derivado de outra 

palavra 

Definição Exemplo 

Denominativo A ação exprime um certo uso da 

coisa indicada pelo nome de 

que é derivado 

Aguilhoar, ferir com 

aguilhão 

Imitativo A ação imita um estado inerente 

ao objeto designado pelo nome 

de que vem 

Abespinhar-se, assanhar-se 

como uma vespa 

Frequentativo ou 

iterativo 

A ação se repete muitas vezes Bracejar, mover, dar com 

os braços 

Incoativo A ação designa que começa a 

existir a coisa significada pela 

palavra primitiva que lhe serve 

de origem. 

Alvorecer, começar a 

aparecer o alvor ou a alva 

da manhã. 

 

Aumentativo Indica a mesma ação do verbo 

primitivo com o aumento e a 

repetição. 

Batucar, bater muito; 

recontar, contar de novo. 
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Diminutivo Exprime, com diminuição, a 

mesma ação do seu primitivo. 

Bebericar, beber a miúdo e 

pouco de cada vez. 

Negativo Denota uma ação oposta à que é 

expressa pelo verbo que, junto à 

preposição des, dá lugar à sua 

formação. 

Desdizer, dizer o contrário 

do que se havia dito. 

Quadro 9– Verbo adjetivo em Augusto Freire da Silva (1906, p. 110-111). 

 

A terminologia usada pelo autor, atrelada ao valor semântico, pertencente ao 

verbo, poderia gerar uma lista de classificações verbais que dificilmente abarcaria todas 

as possibilidades da língua, entrementes, o autor apresenta os sete tipos supracitados, 

fazendo uma observação a respeito do verbo frequentativo, que, por não satisfazer todas 

as necessidades da língua, “supre-se a sua falta, formando uma espécie de verbo 

composto”.  Combinam-se os verbos estar, ficar, andar, ir e vir com o gerúndio de outros 

verbos para se chegar “estar orando, ficar esperando, andar viajando, ir subindo”, ou 

com o próprio gerúndio do verbo, como em “andar andando, ir indo, vir vindo”. O verbo 

composto pode ser transitivo próprio, reflexivo, pronominal reflexo, intransitivo ou 

relativo, segundo a natureza da significação do gerúndio com que se compõe, como em 

“Estou escrevendo cartas”, “Vou me exercitando”( FREIRE DA SILVA, 1906, p. 110).  

No capítulo dedicado à flexão verbal (ou conjugação), Freire da Silva a define 

como a propriedade que tem o verbo de mudar de terminação para indicar a pessoa, o 

tempo e o modo, denominados inflexões verbais. A pessoa e o número do verbo são 

inflexões que indicam pessoa e número do sujeito, os tempos do verbo são inflexões que 

exprimem afirmação em relação ao presente (o tempo em que a coisa existe), passado 

(em que existiu) ou futuro (em que existirá). Quanto aos modos verbais, essas são 

inflexões que o verbo toma, para significar diversas maneiras de afirmação, conforme 

mostra o quadro: 

 

Modo Definição Exemplo 

Modo indicativo A afirmação se faz simplesmente.  Amo, amei, amarei. 
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Modo condicional A afirmação se faz 

condicionalmente. 

Faríamos, se 

pudéssemos, ou ainda 

se pudéramos fazer. 

Modo imperativo A afirmação se faz imperiosamente. Faze tu; fazei vós 

Modo conjuntivo ou 

subjuntivo 

A afirmação se faz modificadamente 

ou com dependência de outra. 

Convém que estudes. 

O modo infinito ou 

infinitivo 

A afirmação se faz 

inderteminadamente. 

Morrer o homem ou 

morrermos é 

inevitável. 

Quadro 10 – Modos verbais por Freire da Silva (1906, p. 153).  

 

Quanto ao infinito ou infinitivo, o autor apresenta suas modificações, como o 

particípio, o gerúndio e o supino, denominando essas formas, incluindo o infinitivo, das 

formas nominais: 

 

Formas nominais  Definições  Exemplos 

Infinito Forma verbal primitiva ou 

originária, é adotada para 

tipo do verbo ou para 

nomear ou dar a conhecer 

os verbos nos ‘lexicons’. 

Falar. 

(Nome do verbo da 

primeira conjugação) 

Particípio Tem a propriedade do 

adjetivo, de modificar 

nomes substantivos. 

Este menino é muito 

apreciado. 

O particípio passado 

apreciado é um adjetivo, 

porque modifica o 

substantivo menino, com 

que concorda em gênero e 

número. 

Gerúndio 

 

 

Verdadeiro nome verbal 

invariável. 

Ficou orando, isto é, em 

oração. 
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O gerúndio orando é um 

nome verbo, porque 

equivale a em oração. 

Supino Verdadeiro nome verbal 

invariável. 

Tenho vivido. 

O supino vivido também é 

um nome verbal porque 

declara o complemento ou 

encerra a ação. 

Quadro 11 – Formas nominais em Augusto Freire da Silva (1906, p. 154) 

 

Há uma divisão do particípio em presente, pretérito, pretérito composto e futuro. 

Riquíssimas são as considerações dadas pelo autor com relação aos particípios. Para ele, 

deve-se diferençar o supino do particípio passado, quanto ao sentido expresso em suas 

formas verbais, justifica-se a necessidade de duas terminologias. No supino a ação é feita 

pelo sujeito, ao passo que no particípio passado é “ao contrário por ele recebida” 

(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 155), concepção esta, segundo o autor, que é aceita por 

“distinctos grammaticos”, os exemplos apresentados são: “Ele tem estudado já todas as 

matérias do curso de humanidades.” e “O latim foi por ele estudado há muito tempo”. A 

doutrina que não faz essa distinção reduz-se à ideia de que uma frase na voz ativa é ao 

mesmo tempo passiva, “o que é absurdo”, diz o autor.  

No que tange à conjugação verbal, em Freire da Silva, o verbo pode ser auxiliar, 

regular, irregular, pessoal, unipessoal, defectivo. Os auxiliares haver e ter servem para 

formar o composto de todos os verbos. É apresentada uma extensa lista de conjugações 

desses verbos nos modos indicativo, condicional, imperativo e infinito pessoal. No modo 

indicativo, a conjugação se faz nos tempos presente, pretérito imperfeito, pretérito 

perfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro absoluto, futuro imperfeito composto e futuro 

mais que perfeito composto. Seguem os exemplos extraídos da gramática, no que se refere 

ao modo indicativo: 
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Quadros 12 e 13: Tempos do modo indicativo em Freire da Silva (1906, p. 156-

158) 

Observa-se nos quadros 12 e 13 que, no modo indicativo, a conjugação de “outro” 

é a mesma feita no tempo pretérito mais que perfeito e no modo condicional, porém o 

autor não oferece explicações óbvias para essa escolha. O modo condicional, refere-se ao 

futuro do pretérito, terminologia usada atualmente como um tempo verbal do modo 

indicativo, esse “modo condicional” é representado pelo autor por dois tempos, futuro: 

haveria, haverias, haveria, haveriamos, haveria, haveriam e “outro”: houvera, houveras, 

houvera, houveramos, houvereis, houveram (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 157). Havia 

divergências entre os gramáticos sobre o fato do condicional tratar-se de modo ou tempo 

verbal.  O modo conjuntivo, atual subjuntivo, é representado pelo presente, pretérito 

imperfeito e “outro” (conjugado de maneira idêntica aos demais modos, conforme consta 

nos quadros 12 e 13) e futuro. 

Há alguns exemplos disponibilizados em nota de rodapé na gramática em estudo 

sobre a conjugação de  “outro”, um deles seria o uso do verbo substantivo ser no modo 

condicional, que se resume a futuro (seria, serias, seria, seriamos, serieis, seriam) e outro 

(fora, foras, fora, foramos, foreis, foram), neste último, consta o seguinte exemplo: 

“Melhor fora (seria) que quem tinha de sua mão a chave da natureza, desprezasse por 
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indigna a chave cortezão”. (LATINO COELHO, ?, p. 290 apud FREIRE DA SILVA, 

1906, p. 165).  

Em sua descrição verbal, o gramático apresenta um subcapítulo específico para a 

conjugação do verbo ser em todos os tempos e modos considerados por ele. Há uma 

mostra do paradigma dos verbos regulares amar, mover e unir, servindo de modelo para 

os leitores, seguindo os tempos e modos já mencionados.  

Quanto aos verbos irregulares, são os que “em que todas as suas formas ou 

somente em algumas” há o que Freire da Silva chama de anomalias temáticas, flexionais 

ou temático-flexionais. O verbo cujo radical não se conserva são “espécies” classificadas, 

consoante suas especificações como mostra o quadro: 

 

Anomalias Especificações Exemplos 

Temáticas Quando o verbo não 

conserva o mesmo radical 

do presente do infinitivo 

pessoal. 

Digo de dizer 

Flexionais Quando o verbo tem 

terminações diversas das 

do seu paradigma. 

Estive de estar; das de dar. 

Temático-flexionais Quando o verbo não 

conserva o mesmo radical 

do presente do infinito 

impessoal e tem 

terminações diversas da do 

seu paradigma. 

Soube de saber; fizeram de 

fazer. 

Quadro 14– Anomalias verbais em Augusto Freire da Silva (1906, p. 183). 

 

Os verbos irregulares também podem ser acidentalmente irregulares ou 

essencialmente irregulares. O primeiro, cuja pronúncia não se altera, como eleger/elejo, 

sofre a mudança gráfica das letras j/g. O segundo caso são os que sofrem alteração na 

pronúncia, devido à mudança na forma, como em pedir/peço.  
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A gramática de Freire da Silva é, particularmente, bem detalhada em termos de 

classificações verbais. O quadro a seguir apresenta os verbos pessoais, impessoais, 

unipessoais e defectivos: 

 

 

Pessoal É o verbo que, em acepção própria, é 

usado em todas as pessoas, com sujeito 

conhecido, claro ou oculto, como tu falas, 

canta. 

Impessoal8 É o verbo que, em acepção própria, é 

usado na terceira pessoa do singular, sem 

sujeito conhecido. 

Unipessoal É o verbo que, em acepção própria é usado 

na terceira pessoa do singular ou do plural 

com sujeito conhecido: A flor desabrocha; 

As flores desabrocham. 

Defectivo É o verbo a que lhe faltam tempos ou 

pessoas: feder. 

Quadro 15 – Verbos pessoal, impessoal, unipessoal e defectivo em Freire da Silva (1906, 

p. 201-202). 

 

Convém observar que, quanto ao verbo impessoal, o autor considera duas formas, 

classificadas como ativa (impessoal propriamente dito): chove, e apassivada (pessoal 

convertido em impessoal): vive-se9, o primeiro caso, em acepção figurada, passa a ser 

pessoal acidental: Trovejas na voz. O mesmo ocorre com o verbo pessoal, que converte-

se em unipessoal acidental: Convém que estudes; Faz hoje anos que ele nasceu; Deu dez 

horas. (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 201). 

                                                             
8 Em nota de rodapé, Freire da Silva explica que os verbos impessoais, como vive-se, corre-se, escreve-se, 

são verdadeiros equivalentes dos verbos impessoais latinos, como forma passiva, vivitur, curritur, scribitur 

etc. 
9 Sobre o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se, não seguido ou não referido a 

substantivo que sirva de sujeito do conteúdo predicativo, Bechara assevera: “dizemos nesse caso que o se 

é índice de indeterminação do sujeito ou pronome indeterminador do sujeito: Vive-se bem aqui.” (Bechara, 

2014, p. 23). 
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No que tange às conjugações, são três as admitidas por Freire da Silva, a primeira 

(verbos terminados em ar), a segunda (verbos terminados em er) e a terceira (verbos 

terminados em ir). Ele diz haver no verbo pôr a contração de poer (FREIRE, 1906, p. 

188), incluindo-o na lista de verbos da segunda conjugação. 

No que diz respeito às vozes do verbo, Freire da Silva observa a existência de três 

vozes em português, a ativa, a passiva, a média ou a reflexa. A voz do verbo transitivo é 

a diferente maneira pela qual se exercita a ação verbal. O verbo transitivo está na voz 

ativa quando é transitivo próprio, porque “passa a ação do sujeito para outro sujeito”, em 

que ela se emprega. Exemplo: “Estimo a Pedro”. O verbo transitivo está na voz passiva 

quando o sujeito não é agente ou não faz a ação (como na ativa), mas é paciente da ação. 

Ele considera que na língua portuguesa não há verbo passivo ou flexões próprias da voz 

passiva, porque nela estará sempre o verbo adjetivo na forma de verbo ativo.  

O autor descreve que, por não haver o verbo passivo no português, ocorrem os 

seguintes casos: (i) O verbo substantivo une-se ao atributo (ou particípio pretérito), como 

em “Pedro é estimado por mim”; (ii) a terceira pessoa do singular e plural do verbo 

transitivo (como complemento direto aparente) une-se ao pronome indefinido se, quando 

o sujeito da proposição é coisa, e não pessoa, como em “A obra fez-se” e “Citem-se as 

testemunhas”. (iii) Verbo composto formado pelos verbos estar, ficar, andar, ir, vir etc. 

com o gerúndio do verbo ser, e o particípio passado do verbo transitivo que se quer 

apassivar, por exemplo, “Estar sendo felicitado”, “Ficar sendo castigado” e “Andar sendo 

perseguido”. 

No que toca à voz média ou reflexa, esta, em posição intermediária, situa-se entre 

a ativa e a passiva, como em "Eu me feri”. Nesse caso, o pronome pessoal que é o 

complemento direto, “se converte em simples intermediário da ação do sujeito, para fazê-

la refletir sobre ele próprio". (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 204). 

Ao tratar da etimologia do verbo, no estudo referente aos verbos regulares, Freire 

da Silva dedica algumas observações sobre  a “voz passiva”. Explica que as formas latinas 

dos verbos passivos eram sintéticas ou analíticas, a depender do tempo, entrementes, o 

português “rejeitou” as sintéticas, adotando apenas as analíticas em todos os tempos 

verbais, como em “sou amado”, “era amado” etc. Além desse processo que exprime a 

passividade, Freire explica que no português ocorre também a junção das formas verbais 

ao pronome se, nas terceiras pessoas, como: “Vende-se uma casa”, “Compram-se livros”, 
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“Ama-se”, “Vive-se” (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 240). O autor expõe também “outro 

modo de apassivar o verbo”, diz que é de formação vernácula e ocorre quando se junta 

aos verbos estar, ficar, andar, ir, vir etc. o gerúndio de ser e o particípio passado do verbo 

que se quer apassivar, por exemplo, “estar sendo castigado”. 

Cabem algumas considerações sobre a concordância verbal. Na seção que trata 

desse tema, Freire afirma: “o verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa”, 

como em “O homem pensa”. Os casos que excetuam-se são: 

 

Exceções Exemplos 

1º) Quando a proposição é conversível e 

idêntica ou tem por atributo um 

substantivo (adjetivado). O verbo ser 

concorda com o atributo e não com o 

sujeito. Se houver a conversão da 

proposição, o que determina a natureza 

dos termos é a sua posição.  

Observação: proposição conversível é a 

que tem por atributo um substantivo 

acompanhado de artigo ou outro 

determinativo. 

 

Quando a proposição indica horas ou dias 

dos meses, concorda com o atributo. 

Concorda também com o atributo quando 

a proposição tem por sujeito (isso, isto, 

aquilo etc. – significando “isto”) ou por 

atributo nomes do plural sem artigo ou 

outro adjetivo determinativo. 

A renda de Pedro são mil escudos. 

Observação: O sujeito  é a “renda de 

Pedro” e o atributo, “mil escudos”.  

Observação: Ao inverter os termos “Mil 

escudos é a renda de Pedro”, o sujeito 

passará a ser “mil escudos” e o atributo, “a 

renda de Pedro”.  

O que mais me agrada são as pinturas. 

 

 

 

 

São oito horas. 

Ontem foram dezoito. 

Isto não são palavras de animação. 

Eram tudo memórias de alegria. 

2º) O verbo da proposição qualificativa 

que tem por sujeito a forma que do 

adjetivo conjuntivo, não concorda com 

“És tu que do oceano à fúria insana 

Pões limites e cobro,” (G. Dias apud 

FREIRE DA SILVA, 1906, p. 299). 
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esta, mas com o termo antecedente, se é 

um caso reto de um pronome pessoal. 

Quadro 16 – Exceções de concordância verbal em Freire da Silva (1906, p. 298-299). 

 

Nota-se que o “adjetivo conjuntivo”, terminologia que se refere ao atual pronome 

relativo, fazia parte da chamada proposição qualificativa, a concordância do verbo com o 

sujeito nessa construção é exemplificada pela língua literária, como se verifica nos 

exemplos do seguinte quadro e as respectivas autorias entre parênteses:  

 

  

Verifica a mesma concordância quando 

designam uma só entidade o pronome 

sujeito da proposição modificada pela 

qualificativa, e o seu atributo, e quando 

este, representado por um nome, um 

demonstrativo ‘puro’ ou adjetivo ordinal, 

é o antecedente do conjuntivo. 

“Sou um homem pobre que vivo nestes 

campos. (BERNARDES) 

“Tu és o Deus que fizeste o céu” (citado 

por DIEZ) 

“Eu fui aquele que preguei os primeiros 

anos do reinado de Vossa Majestade” 

(VIEIRA) 

“Fui eu o que nas trevas preparei a 

discórdia dos homens livres” 

(HERCULANO) 

“Quem és a que me falas?” (B. RIBEIRO) 

“Fui eu o primeiro que falei” 

(HECULANO) 

Quadro 17 – Concordância do verbo com o sujeito na proposição qualificativa em Freire 

da Silva (1906, p. 299-300). 

 

O corpus literário é uma prática que vai se intensificar nas obras gramaticais 

posteriores. Outra particularidade que se deve notar é o fato do autor observar os 

idomatismos da língua portuguesa, que ao final dessas descrições, ele enfatiza a ‘força’ 

do vernáculo: 

 

Há finalmente estas expressões idiomáticas: “Vós é que fostes”. “Eles é que 

foram”, contrárias à regra geral da concordância do verbo com o seu sujeito, 
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mas que têm mais força do que construída por uma forma regular, em que se 

não empregasse a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do 

verbo ser (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 300). 

 

Quanto ao sujeito composto, segundo o gramático, ora põe-se o verbo no plural 

concordando com a pessoa gramatical que o precede ou com todas as palavras que o 

formam, ora põe-se no singular concordando com a última. Alguns exemplos extraídos 

da gramática estão respectivamente descritos em: “Eu e os meus nos alegraremos 

sumamente”, “Camões e Tasso compuseram epopeias”, “A necessidade, a pobreza, a 

fome, a falta do necessário para o sustento da vida é o mais forte, o mais poderoso, o mais 

absoluto império que despoticamente domina sobre todos os que vivem.” (FREIRE DA 

SILVA, 1906, p. 300). 

Na parte 2 da gramática, a seção “Livro primeiro” dedica-se à sintaxe. Em sua 

concepção, a sintaxe gramatical “coordena as palavras e as proposições, enunciando o 

pensamento, divide-se em sintaxe de palavras e sintaxe de proposições, a primeira trata 

da relação entre as palavras num período simples e a última “trata das proposições  

relacionadas entre si, formando o período composto”. Freire da Silva define alguns termos 

importantes para o desenvolvimento desta pesquisa, esses termos estão organizados no 

seguinte quadro: 

 

Termos Definição 

Proposição É o enunciado do juízo. 

Também se chama oração, frase, sentença 

e contém três termos: sujeito, verbo e 

atributo. 

Sujeito É a pessoa ou coisa a que convém alguma 

qualidade: é a ideia principal, o objeto do 

juízo. 

Atributo  É a qualidade que convém ao sujeito: é a 

ideia acessória. 
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Verbo O verbo exprime a afirmação ou mostra 

que a qualidade convém ao sujeito: é a 

palavra por excelência. 

Quadro 18 – Definição de proposição, sujeito e atributo em Freire da Silva (1906, p. 293). 

 

5.3 A transitividade verbal na gramática científica 

 

5.3.1 Grammatica portugueza, de Júlio Ribeiro 

 

Na “Parte Primeira” da Grammatica portugueza, dedicada à lexiologia, Júlio 

Ribeiro afirma que o verbo é “uma palavra que enuncia, diz ou declara alguma cousa” 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 73). Logo em seguida, ele discorre sobre a transitividade 

verbal, dividindo a categoria verbal em transitivos e intransitivos.  

O verbo intransitivo é “o que enuncia um estado ou mesmo uma ação que não se 

exerce diretamente sobre um objeto” e o transitivo “enuncia uma ação que exerce 

diretamente sobre o objeto”. Para explicar essas conceituações, o autor assevera que as 

classificações verbais em transitivo e intransitivo se fundamentam na natureza do 

predicado (contido no verbo) que se apresenta “ao nosso espírito” de duas maneiras: (i) 

como estado ou modo de ser de um objeto, como estes verbos intransitivos: “estar, sentar, 

tombar, morrer”. No caso do verbo tombar, afirma que “a qualidade que notamos no 

objecto que é tombante (termo ficticio) nos apparece como puro modo de ser desse 

objecto, como simples mudança de logar que elle efectua de um momento para o outro” 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 74) e (ii) como estado ou modo de ser de um objeto que pode 

produzir (ou produz) algum efeito sobre outro objeto, como nestes verbos: “ferir, quebrar, 

amar, odiar”. Tais verbos, os chamados transitivos, se referem a um objeto que exerce 

uma ação que atua sobre outro objeto estranho que passa para sobre ele.” (RIBEIRO, 

Júlio, 1885, p. 74). 

Para que o estado de um objeto qualquer se apresente como transitivo, Júlio 

Ribeiro diz que é preciso que envolva não somente a ideia de movimento, mas também 

que produza um efeito sobre o outro objeto. Sendo assim, os verbos “andar”, “tombar” 

não são classificados como transitivos, pois as ideias contidas nesses verbos, qual sejam, 

“andante” e “tombante” “não representam o objeto de que tais qualidades são predicadas, 
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“como exercendo ação sobre o outro” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 74) objeto. Em outras 

palavras, entende-se que o sujeito de andar e tombar não atua sobre um objeto (um 

complemento verbal), pois esses verbos não são transitivos (verbo de predicação 

incompleta), mas sim intransitivos (verbos de predicação completa). Não obstante os 

verbos possam se classificar em transitivos ou intransitivos, o autor ressalta que essa 

classificação não é “absoluta”. Em seu modo de dizer, enfatiza que verbos transitivos 

podem ser empregados como intransitivos e vice-versa, a depender do contexto em que 

se inserem, pensamento este que já se cristalizou nos estudos gramaticais. 

No tratamento dado à sintaxe, considera a relação entre as palavras e divide esse 

estudo em sintaxe léxica e sintaxe lógica. Quanto à sintaxe lógica, considera as sentenças 

no que diz respeito à sua estrutura, que podem ser simples ou composta, esta última 

trabalha as relações de coordenação e subordinação. 

No que tange à sintaxe léxica, o gramático trata da relação das palavras umas com 

as outras nas sentenças. São cinco as relações: subjetiva, predicativa, atributiva, objetiva 

e adverbial. Neste trabalho o enfoque é dado às relações predicativa e objetiva.  

É oportuno mencionar que Ribeiro faz referência à cópula, mas não usando a 

terminologia ‘verbo substantivo’: “O laço que prende o predicado propriamente dito ao 

sujeito: chama-se cópula. Neste exemplo ‘Rosas são flores’ ‘Rosas’ é o sujeito; ‘são’ a 

cópula; ‘flores’ o predicado propriamente dito. (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 211). Menciona 

Mason, autor citado no prefácio, quando faz referência ao sistema sintático adotado na 

Grammatica portugueza, para explicar que a cópula gramatical de todas as sentenças 

consiste na flexão do verbo. Apresenta um outro exemplo: ‘Pedro ama’. Decompõe a 

palavra em: ‘am’ tema, e ‘a’ terminação, “ tema am fica tido como o predicado 

propriamente dito, e a terminação a como cópula. (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 211). 

No tratamento dado à predicação incompleta considera os verbos que necessitam 

de palavra para complementar e fazer sentido perfeito: o verbo ser e estar, alguns 

intransitivos como ficar, parecer etc., todos os transitivos como amar, cantar etc. Os 

exemplos apresentados: Eu sou rico; Antonio está doente; Pedro está pobre; A França 

parece rejuvenescida; O rei ama-vos; Lincoln cortava lenha (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 

213), como se pode notar, são dispostos, sem a distinção dos tipos de complementos 

exigidos por esses verbos. 
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No tocante à relação objetiva, os exemplos apresentados por Ribeiro referem-se 

tão somente aos verbos que exigem complementos diretos, os que hoje são denominados 

objetos diretos: ‘O cão levantou a cabeça’ o substantivo ‘cabeça’ está em relação objetiva 

para com o verbo ‘levantou’. A palavra que está em relação objetiva para com o verbo 

chama-se objeto ou paciente desse verbo. (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 214-215). Segundo 

Ribeiro, a relação objetiva não é indicada por preposição, exceto quando se trata de um 

idiotismo, como: ‘pegar da lança’; ou para evitar ambiguidade, como: ‘Eneias venceu a 

Turno’, que, nesses casos, são complementos diretos. 

Ao iniciar o tratamento dado à categoria verbal na seção etimologia, Júlio Ribeiro 

apresenta quadros comparativos entre as terminações verbais latinas e portuguesas. Nessa 

abordagem histórica informa que o verbo ser foi “apropriado” do verbo esse latino e foi 

encontrado em inscrições e diplomas do século VII ao XI, a forma românica essere. 

Quanto à conjugação atual do verbo, diz que sofreu modificações, apresentando a 

conjugação do verbo em latim e em português (sum, es, est, sumus, estis, sunt; sou, és, é, 

somos, sois, são). Nesse percurso histórico, chega ao aoristo, uma terminologia presente 

apenas na gramática de Júlio Ribeiro, trata-se de um tempo verbal que hoje é conhecido 

pela denominação pretérito perfeito. Na conjugação comparativa do latim e português, 

apresenta da seguinte forma: latim (perfeito): fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt e 

português (aoristo): fui, foste, foi, fomos, fostes, foram. Afirma que as formas do perfeito 

latino passaram para o aoristo português. Com comparações entre as duas línguas, explica 

diversas transformações verbais do latim ao português. De acordo com seus argumentos, 

as formas do perfeito latino desaparecem quase totalmente em português: “toma esta 

língua [português] para aoristo derivado do perfeito dos verbos latinos em avi, evi, ivi, e 

com esse tipo, modificando fonicamente, conforme quase todos os aoristos, tanto dos 

verbos primitivos quanto dos derivados.”(RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 189).  

Para mostrar a modificação da forma avi, entre outros exemplos, mostra que houve 

a síncope do v em probai por probavit; das formas evi e ivi, de vendidi veio vendii, 

contraído em vendi. Assim, com muitos exemplos e argumentos, nesta seção, Júlio 

Ribeiro ocupa-se em apresentar o seu embasamento teórico para comprovar a existência 

do aoristo, que, na verdade, é uma proposta terminológica referente ao pretérito perfeito 

do indicativo. Cavaliere, 2015, apresenta uma discussão sobre a fundamentação 
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semântico-aspectual a respeito da denominação do verbo em aoristo por Ribeiro., uma 

proposta que o gramático não encontrou apoio em seus pares: 

No caso da denominação dos tempos verbais, a opção por aoristo, em vez de 

pretérito perfeito, é fruto de um modelo descritivo baseado em critério 

semântico-aspectual. Ribeiro mergulha mais fundo, ultrapassando as águas do 

paradigma verbal latino, para encontrar semelhanças semânticas entre o 

pretérito perfeito do indicativo português, em sua forma simples, e o aoristo 

grego, já que ambos expressariam valor concluso atemporal. (CAVALIERE, 

2015, p. 72). 

Ribeiro apresenta uma extensa relação de classificações verbais, que são nove ao 

todo, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

Classificação dos verbos e suas respectivas definições 

Auxiliares Quando empregamos como elementos subsidiário na 

formação dos tempos compostos verbais, nos verbos 

passivos e nos perifrásticos e frequentativos. São os verbos: 

haver, ter e ser. 

Regular Quando segue exatamente seu paradigma de conjugação, ex. 

louvar, defender. 

Irregular Quando não segue exatamente seu paradigma de 

conjugação, ex. dar e caber. 

Impessoal Quando em acepção própria não pode ter por sujeito um 

nome de pessoa, ex. trovejar, acontecer. 

Defectivo Quando não é empregado em todas as formas, ex. feder, 

colorir. 

Perifrástico Quando ao seu infinito ligam-se por meio da preposição de 

os tempos dos verbos haver ou ter. Há dois tipos de 

perifrástico, os formados com o verbo haver (promissivo) e 

os formados com o verbo ter (obrigativo). 

Frequentativo Quando ao particípio imperfeito ajuntam-se tempos seus ou 

de outro verbo para denotar duração e progresso do estado 



97 
 

 
 

de movimento ou de atividade, marcado pelo seu predicado, 

ex. ir indo, vir vindo, estar caindo, andar estudando. 

Terminativo Quando o predicado nele contido exige um termo indireto 

de ação, ex. dar, usar, pois os predicados dante, usante 

(palavras fictícias) neles contidos requerem termos indiretos 

de ação. Ex. dar alguma coisa a alguém, usar de alguma 

coisa. 

Obs. São terminativos verbos intransitivos e transitivos. 

Pronominal Quando por uso da língua emprega-se sempre um pronome 

objetivo que representa o sujeito, ex. queixar-se, condoer-

se.  

 Quadro 19 – Classificação do verbo em Júlio Ribeiro (1885, p. 75). 

 

Ribeiro não adota as terminologias de voz reflexiva e recíproca, segundo seus 

estudos, “a distribuição da ação do verbo em recíproca, reflexiva etc. está mais no 

domínio da lógica do que da gramática”, em seguida, cita um fragmento da obra de Garret: 

O verdadeiro systema de gramática devêra ser “o de simplificar, mas parece 

que acintemente não tratam sinão de augmentar entidades e fazer difficultoso 

o que é simples e facil, multiplicando termos e categorias de divisões e 

subdivisões em cousas que as não precisam. Que quer dizer, por exemplo, 

verbo reciproco? É um verbo activo, nem mais nem menos, com um pronome 

no objectivo, assim como podia ter um nome. (GARRET, ?, apud RIBEIRO, 

Júlio, 1885, p. 76). 

 

A atual partícula apassivadora é exemplificada por Ribeiro de forma semelhante 

à que se entende hoje. O autor afirma que essa construção é usada quando não é necessário 

pôr claro o agente, “apassivam-se verbos nas terceiras pessôas do singular e do plural, 

por meio do pronome se”. Os exemplos dados são: “Queima-se o campo”; “Consertam-

se relógios”. (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 262), em que o pronome é uma partícula 

apassivadora. 

No capítulo destinado à morfologia, o gramático afirma que há quatro conjugações 

no português, de acordo com as terminações do verbo no infinitivo, a primeira em ar, 

cantar; a segunda em er, vender; a terceira em ir, partir e a quarta em or, pôr. A 

organização do quadro sinótico dos paradigmas verbais é feita tendo em vista os temas 

am, vend e part, referentes às três primeiras conjugações e p, à quarta conjugação, em que 
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o autor apresenta um quadro específico, mostrando o paradigma do verbo pôr. A ampla 

aceitação da quarta conjugação nas gramáticas do século XIX e até mesmo do século 

seguinte, ocorre pelo fato “do critério utilizado para a subdivisão em conjugações, que 

levava em conta unicamente a forma atual do infinitivo” (CAVALIERE, 2000, p. 284), 

no entanto, alguns filólogos advertiam quanto ao equívoco, mostrando que não havia 

“razões para constituir com o verbo pôr e seus derivados uma quarta conjugação. Pôr, 

antigamente poer, é apenas um verbo irregular da 2ª” (ALI, s.d., p. 69 apud 

CAVALIERE, 2000, p. 285).  

Ribeiro apresenta as conjugações verbais, por meio de quadros. Os modos 

apresentados nos quadros são: indicativo, imperativo, condicional e subjuntivo e os 

tempos: presente, imperfeito, perfeito e aoristo. As formas nominais são o infinito pessoal 

e impessoal e o particípio.  

Quanto às vozes do verbo, Ribeiro afirma que os verbos transitivos possuem duas 

vozes, ativa e passiva, conforme o quadro a seguir: 

 

Vozes do verbo transitivo 

Voz ativa Quando a ação transitiva que representam 

é exercida pelo sujeito da oração. 

Voz passiva Quando, pelo contrário, tal ação é exercida 

sobre o sujeito. 

Quadro 20 – Vozes do verbo transitivo em Júlio Ribeiro (1885, p. 75). 

 No tocante às vozes média ou reflexa, no texto anexo que há no final da gramática 

de Júlio Ribeiro, o autor apresenta um longo estudo sobre o agente indeterminado em 

românico que foi publicado em Campinas, em 1881. Sobre as vozes média ou reflexa, 

segundo ele, elas converteram-se em voz passiva, usadas na terceira pessoa para 

“indeterminação de um agente que não se especifica” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 339). A 

voz reflexa em românico equivale à passiva nas primeiras e segundas pessoas. Ele observa 

o sentido passivo nas construções exemplificadas: “Devoro-me de pezar”; “Tu te pagas 

de lisonjas”. 

 

5.3.2 Grammatica portugueza: curso superior, de João Ribeiro 
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A análise da transitividade verbal no modelo da gramática científica impõe uma 

referência detida ao trabalho de João Ribeiro. Sua concepção de gramática é apresentada 

de forma bem definida em duas grandes partes: o vocábulo e frase, este último é referente 

à sintaxe, conceituada como os “estudos dos vocábulos em coordenação” numa 

determinada frase, que considerados uns com os outros, mantêm relações. As três 

“espécies de relações” são as de ordem ou colocação, subordinação e concordância entre 

os vocábulos considerados numa proposição. É na taxionomia, parte da gramática que 

“ensina a classificar as palavras”, que João Ribeiro considera a classe do verbo a quinta, 

da ordem em que o autor organiza as categorias gramaticais, “essa é a palavra pela qual, 

uma ação, estado ou qualidade pode ser atribuída a um ser” (RIBEIRO, João, 1915, p. 

29).  

No que diz respeito aos modos verbais, João Ribeiro propõe quatro: o indicativo, 

o subjuntivo, o imperativo e o condicional e, os tempos verbais, para ele, são três, o 

presente, o pretérito e o futuro. No estudo das formas dos vocábulos, no entanto, o autor 

considera os tempos verbais, relacionando-os aos seus respectivos modos, como mostra 

o quadro, afirmando, em nota de rodapé, que o condicional não é um modo verbal, dando 

a entender que sobre o assunto ainda não havia certezas. 

 

Os tempos e os modos verbais 

Modo indicativo Presente,  

pretérito imperfeito, 

pretérito definido10, 

pretérito indefinido11, 

pretérito mais que perfeito, 

futuro  

e o tempo condicional12 

Canto, rio-me. 

Ria-me quando chegaste. 

Vim, vi e venci. 

Tenho visto, tenho lido. 

Eu cantara. 

Eu amarei. 

Amaríamos ou haveria de 

amar, teria de amar. 

                                                             
10 Ação completamente passada e realizada: vim, vi, venci. (Ibid., p. 84). 
11 Representa a ação passada e que ainda continua: tenho visto, tenho lido, por isso chamado aoristo.  
12 O autor observa que o condicional não lhe parece ser um modo, “é um tempo como o imperfeito” e 

pode exprimir condição ou não.  
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Modo subjuntivo Tem o mesmo caráter dos 

tempos do indicativo, 

exprimindo a dependência 

e a subordinação. 

Presente: ame 

Pretérito: amasse ou tivesse 

amado 

Futuro: amares, amardes 

Modo imperativo Indica a ação que se deseja 

ou se ordena que se realize 

no futuro. É um modo que 

se iguala ao tempo futuro. 

Vai! 

Perdoa! 

Modo infinitivo O presente, que 

excepcionalmente no 

português flexiona-se. 

O passado, que representa  

uma forma composta do 

presente: ter amado. 

Vir eu. 

Vires tu. 

Quadro 21 – Tempos e modos verbais em João Ribeiro (1915, p. 84-85). 

 

Ao se referir às conjugações verbais, “o sistema das variações do verbo”, admite 

que há quatro paradigmas (ar, er, ir , or), mas quanto à “quarta conjugação” em “or” 

salienta que é contraída da segunda conjugação em “er”, a antiga forma do verbo “poer”. 

(RIBEIRO, João, 1915, p. 29).  

 Quanto aos verbos nominais, Ribeiro denomina “derivados verbais”: o infinitivo, 

que termina em r, como amar, viver, rir-se; o particípio, que termina com do ou te, 

considerado supino quando invariável e em composição (tenho amado); e o particípio, 

que termina com ando, endo, indo e ondo, como em amando e vivendo.. Quanto à locução 

verbal, define-a como verbo composto de dois elementos: ter andado, ir andando 

(RIBEIRO, João, 1915, p. 33). 

João Ribeiro recua aos termos metafísicos, referindo-se à teoria dos verbos 

substantivos e adjetivos. Embora esteja inscrito na gramática científica, apresenta uma 

visão filosófica do verbo absoluto: “Existe um verbo único, que não tem ideia atributiva, 

isto é, o atributo vem dele sempre separado, e este verbo apenas exprime a existência em 

absoluto. É o chamado verbo substantivo: ser” (RIBEIRO, João, 1915, p. 31). Em nota 

de rodapé, explica que o verbo ser denomina-se “verbo abstrato” ou “verbo absoluto”. 
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Essa acepção do verbo ser é explicável, por se tratar de uma época em que as ideias estão 

em transição, nessas descrições, é possível verificar a presença de alguma colocação que 

denote um duplo posicionamento de ideias gramaticais, quanto aos períodos trabalhados 

nesta pesquisa, comum em diversos autores do século XIX. 

Quanto a todos os demais verbos, classifica-os como atributivos e diz: “encerram 

uma ideia predicativa do sujeito. As classificações verbais dele estão mostradas no 

seguinte quadro: 

 

Classificação Definição 

Transitivos São aqueles que têm complemento no qual se emprega 

diretamente a ação predicativa: amo a virtude. 

Intransitivos São os que exprimem predicação por si só completa ou com 

complemento indireto: durmo, vou a Roma. 

Quadro 22: Verbos transitivos e intransitivos em João Ribeiro (1915, p. 32). 

 

Especificamente quanto à transitividade verbal, é no capítulo dedicado à sintaxe 

que João Ribeiro vai trabalhar com profundidade os diversos tipos de complementos 

verbais. Nesta seção, pode-se entender melhor o tratamento dado à transitividade verbal 

pelo gramático. Os complementos verbais são organizados da seguinte maneira: 

Complemento 

direto 

Complemento 

atributivo 

Complemento 

indireto 

Complemento 

circunstancial 

É o nome do 

objeto indicado ou 

produzido pela 

ação do verbo. 

 

Quando é 

substantivo não 

vem regido pela 

preposição, 

Há alguns verbos 

que admitem, além 

do complemento 

direto, outro 

complemento 

atributo desse 

último. 

Indica a pessoa ou 

coisa em vista da 

qual a ação é feita. 

Obs.: Em geral, o 

complemento 

indireto representa 

a ampliação exigida 

por um verbo de 

sentido incompleto. 

Indica circunstância 

de tempo, modo, 

lugar etc. 
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exceto nomes 

próprios ou 

personificados 

Escrevi um livro. 

Respeitemos o 

uso. 

Ama a Deus. 

Mandou a Pedro. 

Eu o nomeei 

general. 

A Herodoto 

chamam o pai da 

história. 

A França declarou a 

Alsacia um 

território neutro. 

Utilizou-se do 

método. 

Deu um livro a 

João. 

Acusou o réu de 

roubo. 

Admirou-se do 

espetáculo. 

Emprestei-lhe um 

livro. 

Lugar - Passou pela 

Itália. 

Tempo - Há chuvas 

no verão. 

Companhia - Saiu 

com outros. 

Causa - Desmoronou 

com a chuva. 

Quadro 23 – Complementos verbais em João Ribeiro (1915, p. 154-156). 

 

No tratamento sintático de verbos especiais, João Ribeiro observa que os verbos 

transitivos podem ser empregados como intransitivos e vice-versa. Apresenta, entre 

outros, alguns fragmentos do texto de Sá de Miranda para exemplificar a transitividade 

do verbo dormir atuando como transitivo: “Dormimos sonos alheios / Os nossos não os 

dormimos”. Dessa forma, o autor mostra a importância de valorizar o contexto em que o 

verbo se insere e não simplesmente classificá-lo como transitivo e intransitivo. 

João Ribeiro chama a atenção para situações de uso dos verbos intransitivos, em 

que a “denegação é um galicismo”, como ocorre no francês: “chove impropérios, troveja 

aplausos”, no entanto, no vernáculo português, há a concordância entre o sujeito e o 

verbo, “chovem impropérios, trovejam aplausos” (RIBEIRO, João, 1915, p. 185). Em 

alguns outros verbos, como no quadro a seguir, o autor observa a mudança de sentido 

verbal, a depender do contexto: 

 

Verbos Sentido em que são empregados 

Andar, em Camões ... filósofos que andaram tantas terras (v. 53) 
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Passear, frequentativo de 

passar, etimologicamente é 

transitivo. 

Pode-se dizer: 

Passear terras estranhas. 

Entrar, em Camões Primeiro entrando as portas da cidade. (Camões, 

VIII, 37 apud RIBEIRO, João, 1995) 

Calar (era transitivo, sendo 

ainda usado assim em certas 

expressões 

Calar os motivos, as razões. 

Deparar (também transitivo) Santo Antonio depara (faz aparecer) as coisas 

perdidas. 

Deparou-se me um livro. 

Obs.: “É incorreto dizer deparei com o livro ou 

deparei o livro”. 

Quadro 24 – Sintaxe de alguns verbos especiais em João Ribeiro (1915, p. 184-185). 

 

O atual agente da passiva tem, na gramática de João Ribeiro, a denominação 

complemento adverbial da voz passiva, conforme o exemplo dado pelo autor “foi amado 

pelos pais”, ele nota que a sintaxe latina dava a esse complemento a regência per ou ab, 

mas predominou no português a per, embora haja exemplos de usos de a em particípios, 

como “morto a pedra”, assim como há a regência de, necessária em particípios usados 

como adjetivos: “ornado de flores”; “crivado de setas” (RIBEIRO, João, 1915, p. 185). 

No que tange à transitividade verbal, como assinalado anteriormente, João Ribeiro 

enfatiza que tanto os verbos transitivos como os intransitivos podem mudar de categoria, 

como em “Chorei lágrimas.”, “Escrevo.”, portanto, transitivos, em sua concepção, são os 

que “têm complemento no qual se emprega diretamente a ação predicativa: amo a virtude” 

(RIBEIRO, João, 1915, p. 32) e os intransitivos “são os que exprimem predicação por si 

só completa ou com complemento indireto: durmo, vou a Roma.” 

João Ribeiro tece algumas considerações sobre os seguintes verbos: 

 

Classificações verbais 
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Pronominais Os verbos que vem, não casualmente, mas 

sempre, com os dois pronomes: eu me 

arrependo; arrepender-se. 

Defectivos ou impessoais São verbos a quem faltam alguns tempos 

ou pessoas da conjugação: chove, troveja. 

Incoativos (frequentativos e reiterativos) Exprimem a ação prolongada ou repetida: 

florescer, esmorecer (morrer), branquejar, 

passear (passar), agitar, (agir), saltitar 

(saltar) etc. 

Quadro 25 – Classificação do verbo em João Ribeiro (1915, p. 32) 

 

 No que se refere ao defectivo, a omissão das flexões desses verbos justifica-se 

pela impossibilidade das 1ª e 2 ª pessoas receberem certas atribuições, como os exemplos 

citados: eu trovejo, tu nevas, que “não se pode dizer”, exceto em sentido figurado. As 

formas eu abulo ou abolo, rejeitadas pela eufonia ou coloro de colorir. (RIBEIRO, 1915, 

p. 33). 

Quanto às vozes verbais, João Ribeiro faz as seguintes considerações: 

 

Vozes verbais 

Voz passiva É aquela em que o sujeito sofre a ação: sou 

amado. 

Voz ativa  É aquela em que o sujeito é o agente da 

ação: eu amo. 

Voz reflexa É aquela em que o sujeito exerce a ação, 

ao mesmo tempo que esta reveste ao 

sujeito: eu me enganei; tu te voltaste. 

(grifos do autor) 

Quadro 26 – Vozes verbais em João Ribeiro (1915, p. 34). 

 

5.3.3 Grammatica descriptiva baseada nas doutrinas modernas, de Maximino Maciel 
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Por fim, cabe referência à visão de Maximino Maciel na seara do verbo e o 

fenômeno da transitividade. Na concepção do autor, verbo é “uma palavra de tempo que 

serve para afirmar ou exprimir simultaneamente um fato”13 e atende às condições de 

predicação, personalidade14 e conjugação. O verbo pode ser de predicação completa, 

incompleta ou dupla. Na predicação completa, o verbo não exige nenhum objeto, como 

“nascer, durar, morrer, ocorrer”, ou adjunto predicativo e na predicação incompleta, sim. 

No caso da predicação incompleta, o verbo pode ser: 

 

Verbos de predicação incompleta 

 Objetivo direto  Objetivo indireto  Adjuntivo 

A significação é transmitida a um 

objeto 

imediatamente 

(sem preposição). 

transmitida a um 

objeto 

mediatamente (com 

preposição) 

exige um adjunto 

predicativo. 

Exemplos: estimar, morrer, 

impelir, depor 

precisar (de), 

depender (de), 

privar (de), 

obedecer (a), tender 

(a), corresponder 

(a), acreditar (em), 

combinar (com). 

ser, estar, andar, ir, 

vir, ficar, 

permanecer, 

continuar 

Quadro 27 – Verbos de predicação incompleta em Maciel (1914, p. 129). 

 

Segundo as descrição de Maciel, o verbo de predicação dupla exige um objeto direto 

e outro indireto ou um objeto direto e, ao mesmo tempo, um adjunto predicativo, 

conforme o quadro: 

 

Verbos de predicação dupla 

Biobjetivo ou bitransitivo Transobjetivo ou objetivo predicativo: 

A significação  desse verbo exige dois objetos 

ao mesmo tempo: um directo e outro indireto 

Além do objeto direto, o verbo exige mais um 

adjunto predicativo que, modificando o 

                                                             
13 Maciel, 1914, p. 128. 
14 Refere-se à integridade das suas formas. (MACIEL, op. cit.). 
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objeto, lhe integralize ao mesmo tempo a 

modificação. 

Dar, attribuir, contar, unir, comprar, tirar. fazer alguém feliz, julgar alguém bom 

Observação: Destes há alguns cujo objeto 

indireto tem sempre a preposição a; por 

exemplo, dar, contar; outros a ou de, por 

exemplo, tirar a ou de, arrancar a ou de e 

outros geralmente a ou com, por exemplo, 

unir, ligar, comparar, casar, aliar etc. 

 Observação: Os principais: achar, apelidar, 

crer, chamar, coroar, constituir, considerar, 

cognominar, declarar, descrever, eleger, 

escolher, fazer, instituir, jurar, julgar, 

nomear, pintar, proclamar, reputar, supor, 

sagrar, representar, tornar, ungir. 

Quadro 28 – Verbos de predicação dupla em Maciel (1914, p. 130) 

 

Ao finalizar o estudo da predicação verbal, Maciel, gramático inscrito no período 

científico, apresenta uma lista de considerações para justificar a “queda” da doutrina do 

verbo substantivo e adjetivo presente nas gramáticas de concepção filosófica. Ele pontua 

as seguintes questões: 

 

 A doutrina de verbo substantivo e adjetivo caiu por estar provado que: a) Ser 

tem formas de três verbos latinos: sedere, esse e fui; b) No estado actual da 

língua os verbos adjuntivos também seriam substantivos, pois exercem igual 

função; c) Ser aparece na acepção primitiva de existir e na de acontecer, ex. : 

“Aqui foi a cidade que Meliapor se chama”. E assim foi que a um mesmo 

tempo foram ambos, ele morto e o senhor recolhido. “Assim foi e assim havia 

de ser...”; d) A maior parte dos pretensos verbos adjetivos nem sempre são 

equivalentes a ser, seguido de um adjetivo terminativo por nte e, se assim fosse, 

haveria as seguintes monstruosidades; ter=ser tenente, vir=ser vinte, agir=ser 

agente, morrer=ser morrente e outras. E) Ser é o único verbo que, pela sua 

quase imprestabilidade sintática e significativa, está geralmente sujeito a 

elipse, posto que não tenha já sido expresso. “Não há mais novidade que (não 

seja) arder o palácio do Lavra...”; f) Ser tem apenas às vezes uma função 

gramatical, puramente formal, pois é quase destituído de significação, limita-

se apenas a ligar o adjunto predicativo ao sujeito, não existe em muitas línguas. 

(1914, p. 131-132). 

Maciel encerra seus argumentos sobre a doutrina do verbo substantivo ser, 

afirmando que “pela quase imprestabilidade sintática e significativa” serve tão somente 

de ligação entre o sujeito e o predicativo, concepção incorporada à escola científica nos 

estudos gramaticais brasileiros, negando o tal verbo absoluto. Esse pensamento vai se 

fortalecendo majoritariamente nos estudos posteriores, no que diz respeito a essa classe 

de palavra. 
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Para explicar a mudança de significação do verbo, a depender do contexto frasal, 

ele usa o termo transpredicação. Segundo suas acepções, a maior parte dos verbos, apesar 

de terem a sua predicação própria, podem assumir nova predicação, isto é, “perder ou 

adquirir objeto direto” (1914, p. 365). Ele diz o seguinte: 

 

A transpredicação se opera por subjectivação e por objectivação : no primeiro 

caso apparece o verbo destituído de objecto, embora lh'o exija a significação 

geral; no segundo se acha, ao contrario, o verbo integrado por objecto que, 

adaptando-se-lhe ao conceito, lhe restringe a accepção. (MACIEL, 1917, p. 

369). 

 

Assim, explica que o verbo pode “perder o objeto”, subjetivando-se, desde que 

não precise de um objeto e desde que se possa substituir o objeto direto por um adjunto 

adverbial onde ou por onde. Os exemplos dados são: “Por isso bem fazem os verdadeiros 

liberais, celebrando públicas e numerosas reuniões.” (Lat. Coelho), para o primeiro caso 

e “Mas logo ao outro dia seus parceiros. / Descendo pelos ásperos outeiros.” (Camões), 

para o segundo. Em seguida diz que o verbo pode adquirir objeto direto, objetivando-se. 

Nesse caso, ele apresenta o exemplo: “As ruas corriam sangue (Júlio Ribeiro)” para 

mostrar que o verbo pode fazer “assumir um objeto”, a depender do contexto em que se 

insere, como ele diz “ dando-lhe sintaxe diversa da que lhe exige a predicação” 

(MACIEL, 1914, p. 370). Ele aponta diversos exemplos em que a língua manifesta essas 

peculiaridades, que chama de “extraordinária beleza”, um deles é “O chão brotará flores” 

(José Bonifácio), nesse exemplo, antepondo-se ao sujeito a preposição (conforme exige 

a significação do verbo), o objeto se converteria em sujeito: “do chão brotarão flores”. 

Denomina  “personalidade do verbo” aqueles que não se conjugam integralmente, 

seja por eufonia, seja por efeito de predicação, em que não se pode aplicar a qualquer 

sujeito. Há duas classificações, como mostra o quadro, porém, em uma delas, o verbo 

defectivo, subdivide-se em três: 

 

Personalidade do verbo 

Indefectivos Desde que tenham todas as 

formas constitutivas da 

conjugação integral. 

Amar, pôr, fazer, comer, 

mover. 
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Obs.: Todos os verbos indefectivos são pessoais. 

Defectivos Desde que não tenham 

todas as formas 

constitutivas da conjugação 

integral. 

Poder e querer, pois não 

têm imperativo. 

Brandir e abolir, que não 

têm as formas de flexão a 

ou o. 

 

Os verbos defectivos subdividem-se em: 

Impessoais Unipessoais Pessoais  

Usados apenas na terceira 

pessoa do singular, não 

podem ter sujeito 

determinado. Exemplos: 

chove, troveja, relampeja. 

Usados na terceira pessoa 

do singular ou do plural, 

com sujeito determinado: 

Exemplos: sussurra e 

sussurram/ desabrocha e 

desabrocham 

São os verbos referentes a 

três pessoas, mas que 

podem perder uma ou 

algumas de suas formas. 

Exemplos: brandir, reaver, 

precaver. 

Quadro 29 – Verbos indefectivos e defectivos em Maciel (1914, p. 131-132). 

 

Maciel compreende que os verbos podem ser pessoais ou não, a depender do 

contexto em que eles se inserem, esse pensamento é evidente em suas descrições, quando 

afirma que há verbos que se impessoalizam e outros se personalizam, isto é, perdem o 

sujeito ou o adquirem determinadamente. Exemplo: faz calor; chovem balas. 

No que tange à pronominalidade do verbo, o autor apresenta cinco classificações, 

expostas no quadro a seguir. O verbo pronominado15 “é aquele a que se acham anexados 

dois pronomes pessoais da mesma pessoa”. As exemplificações dadas são: “ele se ama”, 

“ele se fez”, “eu me louvo”, separadas de acordo com as especificidades de cada caso, 

observadas minuciosamente pelo autor da seguinte forma: 

 

Pronominalidade do verbo 

Pronominado reflexivo Se houver dois pronomes 

da mesma pessoa, um 

sujeito e outro objeto. 

Ele se exaltou. 

Eu me julgo. 

                                                             
15 Em nota de rodapé, Maciel (1914, p. 133), enfatiza que a terminologia “pronominal” será utilizada 
sempre que não for possível abandonar a forma pronominal objetiva, exemplos: arrepender-se, 
abandonar-se, abster-se.  
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Pronominado passivo Se o verbo for na terceira 

pessoa, modificado do 

pronome se, exprimindo 

ação sofrida pelo sujeito. 

O barco virou-se. 

A casa queimou-se. 

Os livros se vendem. 

Pronominado indefinido Formado por um verbo 

qualquer regido da 

partícula se, exprimindo o 

sujeito indeterminado. 

Bebe-se. 

Briga-se. 

Combate-se. 

Pronominado recíproco Se o verbo for regido da 

forma pronominal, 

exprimindo reciprocidade 

de ação. 

Eles se estimam. 

Ele se corresponde com ela 

por meio de cartas. 

Pronominado enfático ou 

expletivo 

Se o verbo for de 

predicação completa 

regido da forma 

pronominal e não exprimir 

função “apreciável”. 

Foi-se o homem. 

Acordei-me tarde. 

Ficou-se lá. 

Quadro 30 – Verbos pronominais em Maciel (1914, p. 133-134). 

  

No que tange ao verbo pronominado reflexivo, o autor tece as seguintes 

considerações: (i) quando há dois pronomes da mesma pessoa, um sujeito e outro objeto, 

como: “ele se exaltou”, ou um pronome sujeito em terceira pessoa, como em “o criado se 

exaltou”, “João se conforma com a sorte”; (ii) em casos de predicação dupla, ou seja, 

quando a forma pronominal objetiva direta coincide com o objeto indireto, por exemplo, 

“ele se aplica à lavoura”, “tu te ocupas de física”, “arrependo-me dos pecados”, ou 

quando a forma pronominal servir de objeto indireto e a palavra seguinte objeto direto, 

como “ele se reserva o direito” (MACIEL, 1914, p. 133). 

 Em relação à conjugação, o gramático é sucinto, considerando duas classificações, 

os verbos regulares, cujo radical do infinitivo se adapta a todas as reflexões da sua 

conjugação e os irregulares, que são os verbos em que há modificação no radical, na 

flexão ou em ambos, como: “pedir, peço”. 

 Os verbos irregulares se subdividem em fracos e fortes: 
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Verbos irregulares 

Fortes Radical do infinitivo se 

modifica no pretérito 

perfeito 

Faz-er: fiz. 

Diz-er: disse. 

Cab-er: coube. 

Fracos Radical do infinitivo não se 

modifica no perfeito 

Perd-er: perdi. 

Sent-ir: senti. 

Gráficos Possuem algumas 

modificações gráficas no 

radical, embora sejam 

regulares. 

Marc-ar: marquei. 

Proteg-er: proteja. 

Quadro 31 – Verbos irregulares em  Maciel (1914, p. 135). 

 

Esses verbos diferem um do outro pelo fato de os fracos não se modificarem no 

infinitivo pessoal e futuro do subjuntivo, e os fortes, sim, por exemplo, “caber eu – eu 

couber”, “perder eu – eu perder”. Quanto aos verbos anômalos ou específicos, estes 

possuem conjugação especial e não se submetem a classificações devido às 

irregularidades em suas formas, como os verbos ter, haver, ser, estar, ir, e o verbo pôr16. 

Essas irregularidades operam da seguinte forma: 

 

Tematicamente Sempre que as 

modificações se efetuam 

no radical. 

Pedir – peço. 

Cobrir – cubra. 

Competir – compito. 

Flexionalmente Sempre que as 

modificações se efetuam 

apenas na flexão 

conjugativa (er+er – eio). 

Prantear – pranteio.  

Remediar – remedeio. 

Odiar – odeio. 

Duplamente Sempre que se operam 

modificações, seja no 

Caber- coube. 

Trazer – trago, traz. 

                                                             
16 Constitui a quarta forma de conjugação que, historicamente, é pertencente à segunda, sob a forma 
infinitiva de poer, modalidade contracta de pôr. (MACIEL, 1914, p. 135). 
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radical infinitivo, seja na 

flexão conjugativa. 

Quadro 32 – Tipos de irregularidades verbais em Maciel (1914, p. 135). 

 

Quanto à irregularidade dupla, enfatiza Maciel que a ocorrência é maior no verbo 

forte, já que o fraco sofre modificação no radical ou na raiz. 

No que tange às formas da conjugação verbal, segundo as modalidades do 

infinitivo, Maciel considera quatro: a primeira em ar, a  segunda em er, a terceira em ir e 

a quarta em or. Diz que a quarta é “específica por servir exclusivamente para o verbo pôr, 

ora isolado, ora aglutinado, ex.: depor, impor, expor. (MACIEL, 1914, p. 182). 

A terminologia “expressão verbal” equivale a um verbo, ela é formada por um 

auxiliar e pelo verbo fundamental, sempre representado por uma forma nominal. Os 

auxiliares serão os infinitivos ou participais. Esses dois tipos são organizados no quadro 

a seguir: 

 

Verbos Ligam-se 

 

 

auxiliares infinitivos  

imediatamente, como: 

dever, poder, querer, ir. 

Exemplos: devemos partir, 

queremos falar, podemos 

comprar, vamos pedir. 

mediatamente, por 

preposição (geralmente, a 

ou de). Exemplos: ter de, 

haver de, deixar de, cessar 

de, acertar de, estar a ou 

para, tornar a. 

 Aplicam-se 

 

 

 

 

auxiliares participais  

aos particípios passados, 

são ter e haver para a voz 

ativa, ser , estar, andar, ir , 

vir e ficar para  a voz 

passiva. Exemplos: Tenho 

ou havia falado, - era – 

estava – andava – ia – 

vinha – ficava perseguido 

por seus inimigos  

aos particípios presentes,  

são andar, estar, ir, vir, 

ficar, exemplos: andava – 

estava – is – vinha – ficava 

gritando. 
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Quadro 33– Verbos auxiliares infinitivos e participais em Maciel (1914, p. 136-137). 

 

Maciel chama de modificativos os auxiliares ligados, por preposição 

(mediatamente), ao infinitivo impessoal. Ele explica em nota de rodapé que esses verbos  

assim se denominam, porque transmitem a ideia de tempo e modificam mais ou menos o 

verbo principal, podendo até serem substituídos por um advérbio, por exemplo, como em 

“tornou a falar – falou de novo ou outra vez” e “está para chegar, chegará brevemente”, 

no entanto, mesmo que essa comutação não seja sempre possível, o autor ressalta que 

“sente” a sua influência e função modificativa quanto ao verbo principal. 

No tocante à transitividade verbal, Maciel dá-lhe tratamento descritivo na seção 

sobre sintaxe. Maciel entende a sintaxe como o estudo das palavras consideradas 

coletivamente, em suas relações lógicas. Ele a divide em sintaxe relacional, fraseológica 

e literária. A relacional é que trata da concordância das palavras na oração, “diz-se função 

o papel que a proposição exerce na palavra”. São seis funções: subjetiva, predicativa, 

atributiva, objetiva, vocativa e adverbial. Nesta pesquisa, o estudo é focado, 

principalmente, na objetiva e na predicativa, funções relacionadas ao estudo da 

transitividade verbal. 

Ele diz que o sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa e o predicado é aquilo 

que se diz a respeito do sujeito. O predicado pode constituir-se da seguinte maneira: 

 

Função predicativa 

Por um verbo de predicação completa, 

isoladamente. 

Arvoredo gentil sobre ela pense. (Camões) 

Por um verbo de predicação completa 

modificado por um ou mais adjuntos 

adverbiais. 

Na primavera de 1556 partia Camões para 

a China na frota Francisco Martins. (O. 

Martins) 

Por um verbo de predicação incompleta, 

integralizado por objeto direto ou indireto. 

Todos os homens estimam grandemente o 

ouro e a prata. (Manoel Bernardes) 

Por um verbo de predicação incompleta, 

integralizado por adjunto predicativo, 

referente ao sujeito. 

Como são melancólicas e solenes, ao pino 

do sol, as vastas campinas! 
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Mais profunda parece aqui a solidão e 

mais pavorosa do que na imensidade dos 

mares.” (J. de Alencar) 

Por um verbo de predicação dupla, 

integralizado ao mesmo tempo por um 

objeto direto e o indireto. 

Quem dá graças aos céus ao sol posto? (A. 

F. de Castilho) 

Por um verbo de predicação dupla, 

integralizado por um adjunto predicativo 

referente ao objeto.  

Pintam os antigos ao Amor menino. 

(Vieira) 

Quadro 34 – Função predicativa em Maciel (1914, p. 255-256). 

 

A função objetiva diz respeito aos complementos verbais, o objeto direto e o 

indireto. O direto pode ser expresso por diversas categorias gramaticais. O quadro a seguir 

enumera cada caso. 

 

Objeto direto é expresso 

Por um substantivo Deu sinal a trombeta castellana. (Camões) 

Por um pronome Mas que funesto azar correra o filho / Ele 

o via; ele o tinha ali presente. (Gonçalves 

Dias) 

Por adjetivo substantivado A alma é como a noite escura, imensa e 

azul, / Tem o vago, o sinistro, e os cânticos 

do sul. (Gomes Leal) 

Por um infinitivo substantivado O velho tentou responder; porém não 

pôde. (A. Herculano) 

Por uma proposição infinitiva Tirar Inês ao mundo determina. (Camões) 

Por uma proposição conjuncional Espero com grande alvoroço que venhais 

para esta cidade. (Rodrigues Lobo) 

Por uma proposição indefinitiva Examina bem e dize-me qual é para os 

corações puros e nobres o motivo imenso, 

irresistível das ambições do poder, de 

opulência e renome. (A. Herculano) 
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Por uma expressão interjetiva Mas, oh que luz tamanha que abrir sinto, / 

Dizia a ninfa e a voz alevantava.(Camões) 

Por uma expressão não interjetiva Sentia um não sei que que me partiu o 

coração. (Almeida Garrett) 

Por uma proposição ou período inteiro, 

servindo de citação a outro 

Saindo uma criada lhes disse: / será 

necessário esperarem, porque dormem. 

(Manuel Bernardes) 

Quadro 35 – Função objetiva em Maciel (1914, p. 258-259). 

 

No plano das vozes verbais, segundo Maciel, o verbo pode exprimir a ação por 

meio das vozes ativa e passiva, na primeira o verbo exerce a ação e na segunda recebe-a. 

A passividade exprime-se por três processos: analítico ou participal, pronominal e 

semiótico ou infinitivo. A passividade analítica se forma com o verbo ser juntamente com 

o particípio, como em: “Minha campa será entre as mangueiras / Banhada do luar” (C. 

DE ABREU, ? apud MACIEL, 1914, p. 365). Esse tipo de passividade pode ocorrer 

também com os verbos: estar, ficar, andar, ir e vir. A passividade pronominal é expressa 

pelo se, como o exemplo: “Ali... se passava o tempo, se gozavam as noites, se sentiam 

menos as importunas chuvas e ventos de Novembro” (R. LOBO, ? apud MACIEL, 1914, 

p. 366). E a passagem semiótica ou latente é expressa pelo sentido, ex.: « De Portugal 

mandou el-rei despachar (ser despachada) formosa frota” (F. Luiz de Souza, ? apud 

MACIEL, 1914, p. 366). 

Sobre o verbo depoente, termo herdado do latim, Maciel diz que estes são 

“exteriormente passivos” mas sua significação é integralmente ativa. Esses verbos, 

mediante os auxiliares ter e haver ou os verbos ser e estar, têm praticamente a mesma 

significação de “ter”, por exemplo: “O inverno está passado e o verão é chegado”. Os 

depoentes são verbos quase sempre de predicação completa, aparecem auxiliados pelos 

verbos ser ou estar. Os principais são: chegar, vir, partir, passar, e quase todos os de 

predicação completa, como morrer e nascer, por exemplo: “Nocadá Hamed este era 

chamado/ Que na infiel Turquia foi nascido.” (ANDRADE, ? apud MACIEL, 1914, p. 

181). Em nota de rodapé, afirma que há alguns particípios passados, considerados 

depoentes, de significação ativa, como em “homem lido, pessoa viajada.” 
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6. Questões metalinguísticas 

 

6.1 Metatermos e seus significados 

O conceito de transitividade é objeto de estudo de muitos estudiosos da língua 

portuguesa, há um grande número de nomenclaturas, além de diversos pontos de vista 

sobre os tipos de complementos verbais. Com a Nomenclatura Gramatical Brasileira 

(NGB), essas terminologias foram uniformizadas na tentativa de tornar mais simples ao 

estudante o aprendizado dos verbos e seus complementos, no entanto ainda persistem as 

dificuldades, devido a uma grande diversidade de termos no tratamento dado ao fenômeno 

da transitividade pelos gramáticos.  

Conhecer a história da evolução desse fenômeno, torna-se fundamental ao 

profissional da atualidade e ao pesquisador de um modo geral, para a compreensão do 

percurso feito pelos filólogos e do momento atual em que se vive. 

Nesta seção, pretende-se abordar sinteticamente o tratamento dado ao fenômeno da 

transitividade pelos filólogos Sotero dos Reis, Freire da Silva, Maximino Maciel e João 

Ribeiro, gramáticos do corpus desta pesquisa, e pontuar o aspecto metalinguístico, bem 

como as definições que esses autores agasalham ao tratar desse fenômeno. 

Sotero dos Reis trata do verbo transitivo como aquele que passa a ação do sujeito a 

outro sujeito diverso, a ideia de transitividade, ou seja, a passagem de uma palavra a outra, 

revela-se nas descrições do autor. A essência dessa ideia, em que o verbo permite a 

palavra transitar, em que há um movimento do verbo transitivo, está contida na gramática 

racionalista, na qual Reis se inscreve. A palavra que hoje denominamos objeto é o “sujeito 

diverso” ao qual Sotero se refere. Esse complemento verbal que se liga ao verbo sem 

preposição, ao passar para a voz passiva torna-se o sujeito paciente. Sotero exemplifica 

essa transição com: “Pedro estuda a gramática”; “A gramática é estudada por Pedro”. A 

noção sintática de transitividade sustenta-se no fato do verbo transitivo permitir que o 

objeto direto torne-se sujeito paciente. O intransitivo não aceita a passagem de uma 

palavra a outra do predicado, porque possui sentido completo. Na seção em que Sotero 

trata dos intransitivos, ele observa que esses verbos podem se tornar transitivos. Na 

verdade, a análise verbal que faz no exemplo “Antonio vive vida feliz” (REIS, 1871, p. 

96) assenta-se no plano semântico. Segundo ele, nesse exemplo, como o complemento do 

verbo é uma palavra cognata do verbo (vida) acompanhada de um adjetivo (feliz), o verbo 
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“vive”, que antes era intransitivo passa a ser transitivo. Essa acepção também é 

encontrada em Rocha Lima (2011), que denomina objeto direto interno o complemento 

que traz um verbo representado por um substantivo do mesmo radical acompanhado de 

adjunto, como em “morrer morte gloriosa” (LIMA, 2011, p. 306). 

Sotero usa a terminologia verbo relativo para tratar de verbos que exigem 

complemento com preposição, como nos exemplos: ”O mundo obedece a Deus”; “Usa 

de vestes talares”, os verbos obedece e usa são classificados como relativos. Ele comenta 

que alguns gramáticos classificam o verbo relativo também como transitivo, mas discorda 

da posição de seus pares, porque o complemento desse verbo “não recebe a ação exercida 

pelo sujeito.” (REIS, 1871, p. 97), para ele, esse complemento é tão somente um termo 

de relação da ação exercida pelo sujeito. Poderia afirmar que a análise de Sotero, quanto 

à regência dos verbos obedece e usa e a terminologia verbos relativos, não encontrou um 

consenso entre os estudiosos que se dedicam ao fenômeno da transitividade. De acordo 

com as descrições de Rocha Lima (2011), “a Deus” é um objeto indireto e “de vestes 

talares”, objeto direto preposicionado. Bechara (2014), usa a terminologia complemento 

relativo para tratar de complemento que possa ser comutado pelo pronome pessoal tônico 

ele, ela, eles, elas encabeçado por preposição, como: Diva gosta de Teresópolis – Diva 

gosta dela. (BECHARA, 2014, p. 27). Ataliba de Castilho (2014) afirma que o objeto 

indireto é proporcional aos pronomes dativos me, te, lhe: “O livro pertence a mim, a ti, 

ao aluno – O livro pertence-me, -te, -lhe”; “Dou esta maçã ao amigo – Dou-lhe/te esta 

maçã ao amigo” (CASTILHO, 2014, p. 304). Castilho (2014), considera oblíquo um tipo 

de complemento preposicionado, que segundo ele, “é uma espécie de vagalume em nossas 

gramáticas: ora aparece, denominado então complemento terminativo/complemento 

relativo, ora desaparece, sendo rotulado de adjunto, ora aparece de novo, agora rebatizado 

como complemento oblíquo” (CASTILHO, 2014, p. 305), seguem alguns exemplos 

fornecidos pelo autor: “Chego ao trabalho com um cansaço precoce, coisas da grande 

cidade”; “Preciso de pacência, caso contrário...”; “Não gosto de assistir às novelas” 

(Grifos do original)(CASTILHO, 2014, p. 305).  

Embora haja uma grande diversidade de termos para definir os complementos 

verbais, percebe-se que, num ponto ou noutro, os estudiosos concordam. De um modo 

geral, é comum encontrar nas atuais gramáticas a relação do objeto indireto com o caso 
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dativo do latim, quando o complemento é permutável pelo pronome oblíquo lhe. 

(BECHARA, 2014; CASTILHO, 2014; LIMA, 2011). 

A metalinguagem utilizada por Freire da Silva está ligada ao pensamento de Sotero 

dos Reis, em que o verbo transitivo incorpora o atributo e expressa a ação do sujeito, 

passando-a para um objeto ou “pedindo um complemento direto ou objetivo”. (FREIRE 

DA SILVA, 1906, p. 109). Ele afirma que esse complemento “ou é um sujeito diverso, 

ou o mesmo sujeito” e se subdivide em próprio, reflexivo e pronominal reflexo. O verbo 

transitivo próprio é exemplificado com a mesma frase encontrada em Sotero “Pedro 

estuda a gramática”. Freire da Silva usa a terminologia “verbo ativo” para o verbo 

transitivo, o que tem complemento direto ou objetivo. Esse verbo tem como complemento 

direto ou objetivo um nome, pronome, parte da oração substantivada ou oração que 

representa o ‘sujeito diverso’. Diz que o verbo atributivo divide-se em transitivo, relativo 

e intransitivo. (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 109) e trata o verbo transitivo ao mesmo 

tempo como relativo, quando além do complemento direto, o verbo exige um termo de 

relação ou um complemento indireto. Um dos exemplos que ele dá é: “Dei um livro a 

Pedro”(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 354). Há uma série de terminologias a respeito da 

transitividade comum aos dois autores, Freire e Sotero. Esse dado, que se percebe na 

análise dos textos e encontra-se com o que foi dito na introdução deste trabalho, quanto 

ao corpus em estudo, sobre o fato dessas duas gramáticas pertencerem ao período 

racionalista.  

Ao tratar do transitivo relativo, Sotero dos Reis afirma que “o complemento 

indireto pode concorrer conjuntamente com o direto para modificar um só e mesmo 

verbo”, neste caso, o verbo pede dois complementos, que ele denomina como “um 

objetivo e outro terminativo”. (REIS, 1871, p. 198), em seguida ele apresenta exemplos 

dessas construções com os dois complementos e anuncia: “Exemplos dos dois 

complementos direto e indireto, juntos a um só e mesmo verbo: Escrevi-te uma carta, da 

qual ainda me não deste resposta” (REIS, 1871, p.198). Como se pode notar, os dois 

gramáticos, Freire da Silva e Sotero, conjugam do mesmo pensamento, no que tange à 

transitividade. 

Hoje o tratamento dado aos complementos verbais revela características formais 

e semânticas. Não há uma unanimidade quanto aos argumentos do predicado, em 

considerar este ou aquele verbo em relativo, direto, indireto ou direto e indireto. Bechara, 
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2009, afirma que o complemento objeto indireto é um signo léxico que denota relação a 

um ser animado, introduzido pela preposição a, comutável pelo pronome pessoal objetivo 

lhe/ lhes, que leva a marca de número e signo léxico referido, mas não a de gênero, como 

ocorre no caso dos pronomes pessoais que comutam o signo léxico correspondente ao 

complemento direto (o, a, os, as) ou ao complemento relativo (prep. + ele, ela, eles, elas). 

(BECHARA, 2009, 421-422). No caso do exemplo de Freire da Silva (Dei um livro a 

Pedro) o verbo dar classifica-se, atualmente, em transitivo direto e indireto, já 

conceituado como biobjetivo ou bitransitivo por Maciel, uma classificação dada por ele 

aos verbos de “predicação dupla”. Ele afirma que, quanto à sua significação, esse tipo de 

verbo exige ao mesmo tempo dois objetos: “um direto, outro indireto, ex. : dar, atribuir, 

contar, unir, comprar, tirar.” (MACIEL, 1914, p. 129). Na sintaxe relacional, que trata 

da concordância das palavras na oração, Maciel trabalha as funções sintáticas, 

classificando em seis essas funções: subjetiva, predicativa, atributiva, objetiva, vocativa 

e adverbial. A função objetiva refere-se aos complementos verbais, o objeto direto e o 

indireto. O direto pode ser expresso por diversas categorias gramaticais, mas é na função 

predicativa que ele vai tratar dos verbos de predicação dupla, os que possuem dois 

complementos, um direto e outro indireto, exemplificado por “Quem dá graças aos Cèos 

ao sol posto?17 (Grifo do autor).  

Júlio Ribeiro, em se tratando de complemento terminativo, embora tenha 

aproveitado as ideias da gramática racionalista na definição desse verbo na utilização dos 

termos dante e usante, deixa sobressair uma ideia bem atual, conhecida por qualquer 

professor do português em sua prática docente como mostra o fragmento a seguir. Ao 

explicar o verbo transitivo direto e indireto, usa a expressão grifada em: 

 

Terminativo – Quando o predicado nele contido exige um termo indireto de 

ação, ex. dar, usar, pois os predicados dante, usante (palavras fictícias) neles 

contidos requerem termos indiretos de ação. Ex. dar alguma coisa a alguém, 

usar de alguma coisa. São terminativos verbos intransitivos e transitivos. 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 76) (Grifo nosso). 

 

João Ribeiro usa, para esse tipo de predicação, a terminologia complemento indireto, 

“que indica a pessoa ou coisa em vista da qual a ação é feita” (RIBEIRO, João 1915, p. 

155), apresentando, entre outros exemplos, estes: “Deu um livro a João”; “Emprestei-lhe 

                                                             
17 A. F. de Castilho – Cânticos da manhã (referência da nota de rodapé). Maciel, 1914, p. 256. 
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um livro”, embora o autor trabalhe os verbos que apresentam dois complementos um 

direto e outro indireto, não faz referência a um termo específico para esse caso, como faz 

Maciel. 

Nas descrições de Maciel, a respeito da transitividade, ele apresenta três 

classificações: verbo objetivo direto, verbo objetivo indireto e verbo adjuntivo. As duas 

primeiras terminologias são as conhecidas hoje como objeto direto e objeto indireto, a 

linguagem usada pelo autor é muito próxima das que se vê nas gramáticas atuais. Quanto 

aos verbos adjuntivos, Maciel inclui o verbo ser (antes tratado como verbo substantivo, 

o verbo absoluto das gramáticas racionalistas) na lista de verbos adjuntivos: ser, estar, 

andar, ir, vir, ficar, permanecer, continuar. Em nota de rodapé, ele explica que seria mais 

fácil chamar a estes verbos de “predicativos em razão da natureza do adjunto que 

exigem”. Em seguida ele comenta sobre a posição de Júlio Ribeiro em relação a essa 

classificação: “o Senhor Julio Ribeiro, tendo applicado mal á lingua portuguesa o quanto 

lera na ingleza, houvesse chamado predicativos a todos os verbos excepto aqueles que 

tinham direito á denominação.” (Grifos do autor) (MACIEL, 1914, p. 129). As críticas 

destinadas a Júlio Ribeiro por Maciel, sobre o fato dele apresentar as ideias dos autores 

europeus, aparecem em outras observações que Maciel faz, por exemplo, quando comenta 

sobre as novas orientações gramaticais que surgiam e o rompimento com as antigas 

tradições, no texto que consta nas últimas páginas de sua gramática, diz que na época 

dessas novas tendências linguísticas, surge a Grammatica portugueza de Júlio Ribeiro, 

 

baseada nos trabalhos dos philologos allemães, inglezes e francezes. Tão de 

perto se lhes abeirava, porém, que se diria antes uma adaptação á lingua 

vernacula do que um trabalho onde transluzissem, com a individualidade do 

autor, os seus processos, o seu methodo, emfim norteação própria, oriunda de 

um trabalho de assimilação. Até pontos havia em que o Sr. Júlio Ribeiro se 

adscrevia a transverter, quasi ipsis verbis, para o vernáculo, as novas doutrinas 

dos autores extrangeiros, de Guardia, de Mason, de Bergmann. Além disso, 

resumbrava-lhe do estylo certo gráo de frouxidão e obscuridade; do methodo, 

certa desorientação ; e, quanto á syntaxe, ao envez de exemplos hauridos aos 

monumentos literários, dava-lh'os elle proprio, quasi sempre. (MACIEL, 1914, 

p. 442). 

 

As colocações de Maciel servem de elementos contributivos para entender a 

atmosfera intelectual que havia entre os gramáticos. Embora esses filólogos pudessem 

discordar num ponto ou noutro, no que diz respeito às suas concepções, compreende-se 

que os do período racionalista contribuíram tanto quanto os do período científico para os 



120 
 

 
 

estudos linguísticos na gramatização brasileira. O distanciamento cronológico que hoje 

separa a época em que eles viveram da atual, permite que haja uma visão mais clara sobre 

determinadas questões gramaticais, sendo possível acompanhar o percurso que se fez até 

aqui. 

Retomando o tema em questão, Maciel, dentre os demais gramáticos do corpus 

em estudo, apresenta uma descrição mais completa da transitividade verbal. Quanto ao 

verbo substantivo, ele apresenta seis argumentos para comprovar a “queda” do tal verbo 

absoluto e coloca-o na lista dos verbos adjuntivos, que hoje são os chamados verbos de 

ligação, tais verbos exigem um adjunto predicativo, o atual predicativo, que pode ser do 

sujeito ou do objeto.  

No caso dos verbos de predicação dupla, Maciel considera duas classificações: (i) 

os verbos biobjetivo ou  bitransitivo, referentes a verbos que exigem, ao mesmo tempo, 

dois complementos um direto e outro indireto, como os verbos dar, atribuir, contar, unir, 

comprar, tirar etc.; (ii) os verbos transobjetivo ou objetivo predicativo (o atual 

predicativo do objeto) “desde que, além do objecto directo, o verbo exija mais um adjunto 

predicativo, que modificando objecto, lhe integralize ao mesmo tempo a significação, ex.: 

fazer alguém feliz, julgar alguém bom.” (MACIEL, 1914, p. 130).  

João Ribeiro considera esse mesmo complemento (transobjetivo ou objetivo) com 

a terminologia “complemento atributivo”. Os três complementos que João Ribeiro 

considera são: direto, atributivo e indireto. O autor não menciona termos que definem o 

verbo de dupla predicação ou verbos que exigem dois objetos, assim como fica claro nas 

descrições de Maciel. João Ribeiro apresenta os seguintes tipos de complementos: o 

complemento direto, exatamente, como o objeto direto é entendido nos dias atuais; o 

complemento atributivo, que significa o predicativo do objeto, em termos atuais; a 

terminologia complemento indireto, que serve para denominar tanto o atual objeto 

indireto como o chamado objeto direto e indireto. Os exemplos do complemento direto 

são: “Escrevi um livro, Respeitemos o uso, Ama a Deus, Mandou a Pedro”; os exemplos 

do complemento atributivo, hoje denominado predicativo do objeto, são: “Eu o nomeei 

general, A Herodoto chamam o pai da história, A França declarou a Alsacia um território 

neutro”; e o complemento indireto são: “Ultilizou-se do método, Deu um livro a João, 

Acusou o réu de roubo, Admirou-se do espetáculo, Emprestei-lhe um livro”. (RIBEIRO, 

João, 1915, p. 154-156). 
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O estudo sintático da gramática de Júlio Ribeiro (1885), apresenta-se em duas 

modalidades: a sintaxe léxica, que considera as palavras como relacionadas umas com as 

outras e sintaxe lógica, que considera as sentenças no que diz respeito à sua estrutura. 

Júlio Ribeiro usa a terminologia relação objetiva para tratar de verbos transitivos diretos: 

“relação objectiva é a relação em que está para com um verbo de relação transitiva o 

objecto a que se dirige, ou sobre que se exerce essa ação. (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 214). 

O exemplo citado é “O cão levantou a cabeça.” O substantivo cabeça “está em relação 

objetiva” para com o verbo levantou, essa palavra recebe duas denominações: objeto ou 

paciente. Ele trabalha com o termo “relação” e não simplesmente uma denominação do 

tipo “objeto direto”, como outros autores aqui já expostos. Afirma que essa relação não é 

indicada por preposição, exceto quando for para evitar ambiguidades, como em “Enéas 

venceu a Turno” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 215) ou por idiotismo, como “pegar da lança 

– pegar a lança”, “puxar pela espada – puxar a espada”, em que Bechara considera “objeto 

preposicionado” (BECHARA, 2014, p. 26), o mesmo complemento do verbo transitivo 

que Júlio Ribeiro denomina “objeto” ou “paciente”, é tratado por Freire da Silva e Sotero 

dos Reis como “sujeito diverso”. Os três autores referem-se ao mesmo complemento do 

verbo transitivo, sendo que Sotero dos Reis expõe a oração nas modalidades ativa e 

passiva, como foi visto antes: “Pedro estuda a gramática”; “A gramática é estudada por 

Pedro” (REIS, 1871, p. 94). 

A questão da metalinguagem entre os autores pode ser melhor analisada com o 

apoio dos quadros comparativos que se encontram na próxima seção. 

 

6.2 Quadros comparativos da metalinguagem nos autores estudados 

 

 No tocante aos conceitos de verbo substantivo, verbo auxiliar, verbo atributivo e 

verbo transitivo temos o seguinte quadro: 
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 Verbo substantivo Verbo auxiliar Verbo atributivo Verbo 

transitivo 
S

o
te

r
o
 d

o
s 

R
e
is

 

É o verbo em sua forma 

primitiva, ou o verbo 

Ser, na língua 

portuguesa, como fica 

dito. 

Verbo substantivo, pois, 

é a oposição ao verbo 

adjetivo, o verbo não 

combinado com atributo 

algum, como se vê neste 

exemplos: Tu és 

estudioso, Pedro era 

sábio, Ele foi prudente, 

Nós seremos amigos. 

(REIS, 1871, p. 46) 

Chama-se auxiliar, 

o verbo que auxilia 

o verbo substantivo 

em sua conjugação, 

quer este esteja em 

sua forma primitiva, 

quer unido ao 

atributo. (REIS, 

1871, p. 46) 

 

 

Chama-se verbo 

atributivo ou adjetivo o 

verbo quando se acha 

unido ao atributo, isto é, 

por oposição ao verbo 

substantivo, ou quando 

está dele separado, 

como se dissesse verbo 

combinado com um 

atributo ou adjetivo. 

(REIS, 1871, p. 65-66) 

Chama-se 

transitivo o 

verbo atributivo, 

quando passa a 

ação do sujeito a 

outro sujeito 

diverso em que 

ela se emprega e 

que se denomina 

complemento 

direto ou 

objetivo do 

verbo. Exemplo: 

Pedro estuda a 

gramática. 

(REIS, 1871, p. 

94) 

F
r
e
ir

e
 d

a
 S

il
v

a
 

Verbo substantivo é o 

verbo que exprime a 

afirmação, separado do 

atributo. Só há um que é 

o verbo Ser. (FREIRE 

DA SILVA, 1906, 108) 

Chamam-se 

auxiliares os verbos 

que , perdendo o 

caráter que lhes é 

próprio, servem 

para formar os 

tempos compostos 

de todos os verbos. 

Tais são haver e ter. 

(FREIRE DA 

SILVA, 1906, 156) 

Verbo atributivo ou 

adjetivo é o verbo 

substantivo formando 

uma só palavra com o 

atributo gramatical , 

como amar, que é o 

mesmo que ser amante; 

mover, ser movente; 

pedir, ser pedinte. 

(FREIRE DA SILVA, 

1906, 109) 

O verbo 

transitivo é ao 

mesmo relativo, 

quando além do 

complemento 

direto ou 

objetivo, pede 

um termo de 

relação, ou um 

complemento 

indireto ou 

terminativo: Dei 

um livro a 

Pedro, Inclino-

me a seguir a 

profissão das 

armas, Condoo-

me de ti. 

(FREIRE DA 

SILVA, 1906, 

354) 

J
ú

li
o
 R

ib
e
ir

o
 

[ O autor faz referência à 

cópula]: 

O laço que prende o 

predicado propriamente 

dito ao sujeito: chama-se 

cópula. Neste exemplo 

“Rosas são flores” Rosas 

é o sujeito; ‘são’ a 

cópula; ‘flores’ o 

predicado propriamente 

dito. (RIBEIRO, 

Júlio,1885, p. 211) 

O verbo chama-se 

auxiliar quando 

empregado como 

elemento 

subsidiário na 

formação (i) dos 

tempos compostos 

de todos os verbos; 

(ii) de todos os 

tempos dos verbos 

passivos; (iii) de 

todos os tempos dos 

verbos perifrásticos 

e frequentativos. 

(RIBEIRO, Júlio, 

1885, p. 75) 

O autor faz referência à 

relação atributiva: 

É a relação em que a 

palavra que representa 

alguma qualidade, 

alguma circunstância da 

coisa de que se fala, está 

para com a palavra que 

representa tal coisa, isso 

sem que haja asserção, 

sem que se faça uso do 

verbo para mostrar a 

conexão entre ambas 

existentes. Nesta 

sentença: ‘Homens 

prudentes procedem às 

vezes com 

Verbo transitivo 

é o que enuncia 

uma ação que se 

exerce 

diretamente 

sobre o objeto. 

(RIBEIRO, 

Júlio, 1885, p. 

72) 
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imprudência’ está em 

relação atributiva para 

com o substantivo 

homens; o atributo que 

esse substantivo denota 

é tomado como 

pertencente ao 

substantivo ‘homens’, 

porém não é afirmativo 

a respeito dele. 

(RIBEIRO, Júlio, p. 

213-214) 

M
a
x
im

in
o
 M

a
ci

e
l 

[O autor não faz 

referência a verbo 

substantivo, incluindo o 

verbo ser na lista dos 

verbos adjuntivos] 

“A doutrina de verbo 

substantivo e adjectivo 

cahiu por estar provado 

que : a) Ser tem formas 

de três verbos latinos: 

sedere, esse e fui. 

No estado actual da 

língua os verbos 

adjuntivos também 

seriam substantivos, 

pois exercem igual 

funcção” (MACIEL, 

1914, p. 130)  

[Obs.: há mais quatro 

argumentos no texto 

original do autor] 

O verbo pode ser 

adjuntivo, desde que a 

significação, em vez de 

objeto, exija apenas um 

adjunto predicativo: tais 

são — ser, estar, andar, 

ir, vir, ficar, permanecer, 

continuar. (MACIEL, 

1914, p. 129). 

Os infinitivos 

auxiliam (i) 

imediatamente ao 

infinitivo 

impessoal: dever, 

querer, poder e ir: 

As minhas paixões 

não podiam morrer; 

(ii) mediatamente 

ao infinitivo, isto é, 

com preposição, 

são: ter de, haver de, 

cessar de, acabar de 

etc. Ex.: Meu pai 

não cessa  de fazer 

bem. (MACIEL, 

1914, p. 317)  

[O autor não faz 

referência a verbos 

atributivos] 

 

O verbo 

transitivo não é 

mencionado, 

mas o autor usa 

as terminologias 

verbo objetivo 

direto e objetivo 

indireto]  

(Cf. Quadro 

número 37 dos 

complementos 

verbais) 

 

J
o
ã
o
 R

ib
e
ir

o
 

Existe um verbo único 

que não tem ideia 

atributiva, isto é, o 

atributo vem dele 

sempre separado, e este 

verbo apenas exprime a 

existência em absoluto. 

É o chamado verbo 

substantivo: ser. 

(RIBEIRO, João, p. 31) 

Auxiliares são os 

verbos que, juntos e 

conjugados com 

outro verbo ou 

particípio, formam 

tempos compostos. 

Os principais verbos 

auxiliares são: ter e 

haver. (RIBEIRO, 

João, p. 95) 

Todos os outros verbos 

[exceto o verbo ser] são 

atributivos, isto é, 

encerram uma ideia 

predicativa do sujeito. 

(RIBEIRO, João, p. 31) 

São aqueles que 

tem 

complemento no 

qual se emprega 

diretamente a 

ação 

predicativa: amo 

a virtude. 

(RIBEIRO, 

João, p. 31) 

Quadro 36 – Conceito de verbo substantivo, auxiliar, atributivo e transitivo nos autores 

estudados. 
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No tocante à natureza dos complementos, a metalinguagem também expressa 

conceitos análogos, mas distintos em sua essência, em consonância com o modelo teórico 

a que se vincula o gramático. 

 

 

 

 

 Complemento direto Complemento indireto Complemento direto e 

indireto 

S
o
te

r
o
 d

o
s 

R
e
is

 

O complemento do verbo 

atributivo pode ser direto 

ou objetivo, quando o 

verbo é transitivo. (REIS, 

1971, p. 194) 

Chama-se transitivo, o 

verbo atributivo, quando 

passa a ação do sujeito a 

outro sujeito diverso em 

que ela se emprega e que se 

denomina complemento 

direto ou objetivo do verbo. 

Ex.: Pedro estuda a 

gramática. (REIS, 1871, p. 

94) 

O complemento indireto liga-se 

ao verbo por preposição 

acomodada como a, de, por, 

para, em, para com e pode 

deixar de levar preposição como 

se vê nos exemplo acima 

[“Acodio a orar; Accorrêo a 

defender o posto atacado”] 

(REIS, 1871, p. 196) 

O verbo transitivo pode ser ao 

mesmo tempo relativo, quando 

além do complemento direto ou 

objetivo, pede um termo de 

relação, que se denomina 

complemento indireto ou 

terminativo. Ex. Dei um livro a 

Pedro. (REIS, 1871, p. 94) 

Pode o complemento 

indireto concorrer 

conjuntamente com o 

direto para modificar um só 

e mesmo verbo, quando 

este é transitivo relativo; e 

diz-se então que o verbo 

pede dois complementos, 

um objetivo e outro 

terminativo. Exemplo dos 

dois complementos direto e 

indireto juntos a um só e 

mesmo verbo: Escrevi-te 

uma carta, da qual ainda me 

não deste respostas. (REIS, 

1871, p. 196) 

F
r
e
ir

e
 d

a
 S

il
v
a
 

Complemento objetivo ou 

direto é o que representa o 

objeto – pessoa ou coisa -  

sobre que recai a ação do 

sujeito do verbo transitivo. 

Esse complemento quando 

é nome de pessoa é 

precedido da preposição a, 

quando nome de coisa, não. 

E pode ser nome, pronome, 

qualquer parte da oração 

substantivada, oração. 

Exemplos: Amemos a 

Deus sobre todas as coisas 

e ao próximo como a nós 

mesmos. (FREIRE DA 

SILVA, 1906, 309) 

Complemento terminativo ou 

indireto é o termo que modifica 

o verbo, o adjetivo e nome 

relativos, determinando-lhes a 

relação. Esse complemento ou 

termo de relação, que também 

pode ser nome, pronome, parte 

da oração substantivada, oração, 

é sempre precedido de 

preposição, exceto quando é me, 

te, se, lhe, nos, vos, lhes, casos 

dos pronomes pessoais, os quais 

nunca levam preposição antes de 

si. Exemplos: O mundo obedece 

a Deus; Falou-me 

arrebatadamente. (FREIRE DA 

SILVA, 1906, 310) 

O verbo transitivo é ao 

mesmo tempo relativo, 

quando além do 

complemento direto ou 

objetivo, pede um termo de 

relação ou um 

complemento indireto ou 

terminativo. Ex.: Dei um 

livro a Pedro. (FREIRE DA 

SILVA, 1906, p. 354) 
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Quadro 37 –  Conceito de complemento nos gramáticos estudados. 

J
ú

li
o
 R

ib
e
ir

o
 

A relação objetiva é a relação em 

que está para com um verbo de ação 

transitiva o objeto a que se dirige, ou 

sobre o que se exerce essa ação. 

Nesta sentença: ‘O cão levantou a 

cabeça’ o substantivo ‘cabeça’ está 

em relação objetiva para com o 

verbo ‘levantou’. A palavra que está 

em relação objetiva para com o 

verbo chama-se objeto ou paciente 

desse verbo. (RIBEIRO, Júlio, 1885, 

p. 214-215) 

 

[O autor não menciona este 

complemento, mas faz 

referência à ‘relação 

objetiva’, tratando somente 

do objeto direto, conforme 

a primeira coluna deste 

quadro] 

 

[O autor não menciona 

este complemento]  

 

M
a

x
im

in
o
 

M
a

ci
el

 

A palavra de função objetiva, diz-se 

objeto, que pode ser direto ou 

indireto. (MACIEL, 1915,  p. 258. 

O objeto direto tem a mesma 

constituição do sujeito e a sua teoria 

está consignada na exposição geral 

das funções, e assim passemos ao 

indireto. (MACIEL, 1915, p. 264) 

Objetivo é direto, desde que a 

significação se transmitia a um 

objeto imediatamente, isto é, sem 

preposição, ex.: estimar, morrer, 

impelir, depor. (MACIEL, 1915, p. 

129). 

 

A palavra de função 

objetiva, diz-se objeto, que 

pode ser direto ou indireto. 

(MACIEL, 1915,  p. 258. 

O objeto diz-se indireto, 

sempre que a ação do verbo 

a ele se transmitida 

mediante preposição. 

(MACIEL, 1915, p. 264)  

Objetivo é indireto, desde 

que a significação  se 

transmita a um objeto 

mediatamente, isto é, com 

preposição, ex. : precisar 

(de), depender (de), privar 

(de), obedecer (a), tender 

(a), corresponder (a), 

acreditar (em), combinar 

(com). (MACIEL, 1915, p. 

129). 

 

Verbo de predicação 

dupla é aquele cuja 

significação exige um 

objeto direto e outro 

indireto; ou então um 

objeto direto e ao 

mesmo tempo um 

adjunto predicativo. 

Esse verbo pode ser: 

biobjetivo ou 

bitransitivo, desde que a 

sua significação exija 

ao mesmo tempo dois 

objetos: um direto, 

outro indireto, ex. : dar, 

atribuir, contar, unir, 

comprar, tirar. 

(MACIEL, 1914, p. 

129). 

 

J
o
ã
o
 R

ib
e
ir

o
 

O complemento direto é o nome do 

objeto indicado ou produzido pela 

ação do verbo. Quando é 

substantivo, não vem regido de 

preposição, exceto quanto aos 

nomes próprios. Exemplo, ‘Escrevi 

um livro’, ‘Respeitemos o uso...’ 

(RIBEIRO, João, 1915,  p. 154). 

 

 

O complemento indireto 

indica a pessoa ou coisa em 

vista da qual a ação é feita. 

Em geral, o complemento 

indireto representa a 

ampliação exigida por um 

verbo de sentido 

incompleto’, conforme os 

exemplos: ‘Utilizou-se do 

método.’, ‘Deu um livro a 

João.’, ‘Acusou o réu de 

roubo.’, ‘Admirou-se  do 

espetáculo.’, ‘Emprestei-

lhe um livro.’ (RIBEIRO, 

João, 1915, p. 155 e 156). 

O complemento 

indireto indica a pessoa 

ou coisa em vista da 

qual a ação é feita. Em 

geral, o complemento 

indireto representa a 

ampliação exigida por 

um verbo de sentido 

incompleto’, conforme 

os exemplos: ‘Utilizou-

se do método.’, ‘Deu 

um livro a João.’, 

‘Acusou o réu de 

roubo.’, ‘Admirou-se  

do espetáculo.’, 

‘Emprestei-lhe um 

livro.’ (RIBEIRO, João, 

1915, p. 155 e 156). 
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 No que tange ao conceito de sujeito, verbo e complemento, que constituem a base 

sintática da frase portuguesa, a metalinguagem dos autores estudados também se 

diversifica. A rigor, concebe-se a proposição como uma estrutura sintática completa, que 

detém termos essenciais, o sujeito e o predicado, sendo o verbo elemento constitutivo 

essencial desse último. As definições desses metatermos, conforme o quadro 37, revelam 

que de modo geral os gramáticos entendem o sujeito em seu aspecto semântico, apenas 

distinguindo sua referência como “pessoa” ou “ser”, uma denominação mais abrangente, 

que inclui os termos referentes a seres inanimados. 

 

 

 Conceito de verbo Definição de Sujeito  Predicado 

(ou atributo) 

S
o
te

ro
 d

o
s 

R
ei

s 

Verbo é a palavra que serve para 

afirmar a existência na qualidade 

da substância, pessoa ou coisa, 

por conseguinte, o nexo ou cópula 

que une o atributo ao sujeito da 

preposição, frase, sentença ou 

enunciado do juízo. (REIS, 1871, 

p. 38-39) 

Diz-se também que é a palavra 

por excelência, porque dá vida ao 

discurso, que sem ela não pode 

existir. 

(REIS, 1871, p. 39) 

Sujeito é a pessoa ou coisa a 

que se atribui alguma 

qualidade: é a ideia principal, o 

objeto do juízo. (REIS, 1871, p. 

169) 

Atributo é  a 

qualidade que se 

atribui ao sujeito: é 

a ideia acessória. 

(REIS, 1871, p. 

169) 

F
re

ir
e 

d
a
 S

il
v
a
 

Verbo é a palavra que exprime a 

afirmação ou mostra que a 

qualidade convém ao sujeito: é 

por conseguinte, o nexo ou a 

cópula que une o atributo ao 

sujeito. Ex.: Deus é justo, Estudo. 

(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 

108) 

Sujeito é a pessoa ou coisa a 

que convém alguma qualidade: 

é a ideia principal ou a ideia do 

juízo. (FREIRE DA SILVA, 

1906, p. 292) 

Sujeito gramatical é o sujeito 

representado por um nome 

substantivo, pronome, parte da 

oração substantivada, oração. 

Ex.: A virtude é adorável; ela 

brilha em qualquer estado da 

vida. (FREIRE DA SILVA, 

1906, p. 293) 

O atributo 

gramatical é o 

atributo 

representado por 

nome adjetivo ou 

coisa equivalente. 

Exemplo: O mérito 

é modesto; A ira é 

furor. (FREIRE DA 

SILVA, 1906, p. 

293) 

Atributo é a 

qualidade que 

convém ao sujeito: 

é a ideia acessória.  

(FREIRE DA 

SILVA, 1906, p. 

292) 
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Quadro 38 – Verbo, sujeito e predicado nos gramáticos estudados. 

 

No que diz respeito à definição de gramática, a racionalista revela uma postura 

normativa, voltada à ideia do bem falar e escrever a língua, enquanto a científica, que 

surge no momento de profícuo estudo do metódo histórico-comparativo, remete-se à ideia 

de expor e sistematizar os fatos da língua vernácula, numa postura descritiva que integra 

a concepção de evolução linguística. 

M
a
x
im

in
o
 M

a
ci

el
 

Verbo é uma palavra de tempo 

que serve para afirmar e exprimir 

simultaneamente um fato’, que se 

deve atender a três condições, a de 

predicação, ‘isto é, à integridade 

de sua significação ou ação’; a 

personalidade, ‘isto é, à 

integridade das suas formas’; a 

conjugação, ‘isto é, à 

sistematização de suas formas 

regulares ou 

irregulares’(MACIEL, 1914, p. 

128). 

Sujeito é o ser de quem se diz 

alguma coisa: “Appareceram 

de repente os Barbaros sobre 

os lugares dos Christãos. 

(Lucena)”  (MACIEL, 1914, p. 

254) 

A palavra ou 

expressão em 

função predicativa 

diz-se predicado. 

Predicado é aquilo 

que se diz a respeito 

do sujeito. 

(MACIEL, 1914, p. 

255) 

J
ú
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o
 R
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Verbo é uma palavra que enuncia, 

diz ou declara alguma cousa. O 

verbo implica sempre uma 

asserção ou predicação 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 67) 

Relação subjetiva é a relação 

em que o sujeito de uma 

sentença está para com seu 

predicado (RIBEIRO, Júlio, 

1885, p. 224) 

O que representa a coisa a cujo 

respeito se fala: chama-se 

sujeito. (RIBEIRO, Júlio, 1885 

p. 210) 

Relação predicativa 

é a relação em que o 

predicado de uma 

sentença está para 

com seu sujeito 

(RIBEIRO, Júlio, 

1885, p. 224) 

O que representa o 

que se diz a respeito 

do sujeito: chama-

se predicado. 

(RIBEIRO, Júlio, p. 

211) 

J
o
ã
o
 R
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ro
 

Os verbos exprimem diversas 

condições de tempo, número e 

pessoa, por meio de variações da 

terminação. (RIBEIRO, João, 

1915, p. 83) 

Sujeito é o ser que se afirma 

alguma coisa. (RIBEIRO, João, 

1915, p. 145) 

O predicado é 

aquilo que se afirma 

do sujeito. 

(RIBEIRO, João, 

1915, p. 146). 

No caso do verbo 

ser, a palavra que 

completa o 

predicado,  chama-

se atributo.  

proposições. 

(RIBEIRO, João, 

1915, 146) 
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 Definição de 

gramática 

Gramática 

geral 

Gramática 

particular/ 

Gramática 

Gramática 

portuguesa 

Divisão 

gramatical: 

J
o
ã
o
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ei
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Gramática é a 

coordenação 

das fórmulas, 

leis ou regras 

da linguagem 

literária ou 

polida.  

A gramática 

divide-se em 

geral e 

particular. 

(RIBEIRO, 

João, 1915, p. 

3) 

Gramática 

geral é a que 

expõe os 

princípios 

lógicos da 

linguagem. 

Pode ser 

comum a 

muitas ou a 

todas as 

línguas. 

(RIBEIRO, 

João, 1915, p. 

3) 

Gramática 

particular é a que 

expõe os 

princípios e as 

particularidades 

especiais de cada 

idioma. 

(RIBEIRO, João,  

1915, p. 3) 

A gramática 

portuguesa divide-

se em quatro 

partes principais, 

fonologia, 

morfologia, 

classificação (ou 

taxionomia) e 

sintaxe. 

(RIBEIRO, João, 

1915, p. 4) 

[Não há uma 

definição 

específica para 

este tipo de 

gramática] 

Fonologia, 

morfologia, 

taxionomia e 

sintaxe 

(RIBEIRO, 

1915, João, p. 

4) 

M
a
x
im
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o
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a
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Gramática é a 

sistematização 

lógica dos 

fatos e normas 

de uma língua 

qualquer. 

(MACIEL, 

1914, p. 1). 

Gramática 

geral, que se 

poderia 

chamar 

glossologia, 

isto é, o 

tratado das 

normas gerais 

e abstratas que 

se poderiam 

aplicar à 

expressão do 

pensamento 

ou à 

linguagem. 

(MACIEL, 

1914, p. 2) 

A gramática 

estuda as palavras 

de uma língua sob 

as suas quatro 

modalidades, isto 

é, como som, 

como organismo, 

como função e 

como sinal. 

(MACIEL, 1914, 

p. 3) 

Gramática 

portuguesa é a 

sistematização 

orgânica das 

normas e fatos, da 

língua portuguesa, 

isoladamente 

considerada. 

(MACIEL, 1914, 

p. 1). 

Fonologia, 

lexiologia, 

sintaxiologia e 

semiologia 

(MACIEL, 

1914, p. 3) 

F
re

ir
e 

d
a
 S
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a
 

Gramática é o 

estudo dos 

fatos e das leis 

da linguagem. 

(FREIRE DA 

SILVA, 1906, 

p. 27) 

É o estudo dos 

fatos e das leis 

da linguagem 

em toda a sua 

extensão. 

(FREIRE AS 

SILVA, 1906, 

p. 27). 

É o estudo dos 

fatos e das leis de 

uma língua 

determinada. 

(FREIRE AS 

SILVA, 1906, p. 

27). 

É o estudo geral, 

descritivo, 

histórico e 

comparativo dos 

fatos da 

linguagem, 

observados no 

emprego de uma 

língua em uma 

dada época, 

abstraindo o 

estudo de suas 

transformações. 

(FREIRE AS 

SILVA, 1906, p. 

28). 

Lexiologia, 

sintaxe e 

semiologia. 

(FREIRE AS 

SILVA, 1906, 

p. 28). 

J
ú
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o
 

R
ib
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ro

 A gramática é 

a exposição 

metódica dos 

fatos da 

linguagem. 

Gramática 

geral é a 

exposição 

metódica dos 

fatos da 

Gramática 

particular a 

exposição 

metódica dos fatos 

de uma língua 

É a exposição 

metódica dos fatos 

da língua 

portuguesa. 

Lexiologia e 

sintaxe. 

(RIBEIRO, 

1885, p. 2) 
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Quadro 39 – Definição de gramática nos autores estudados. 

 

 No que se refere à definição  de sintaxe, os gramáticos do período científico diferem  dos 

do período racionalista – enquanto os primeiros trabalham com o tratado das funções  e 

relações entre as palavras – os últimos, detêm-se ao tratamento da proposição formada por 

sujeito, verbo e atributo. 

(RIBEIRO, 

Júlio, 1885, p. 

1) 

linguagem em 

geral. 

(RIBEIRO, 

Júlio, 1885, p. 

2) 

determinada. 

(RIBEIRO, Júlio, 

1885, p. 2) 

(RIBEIRO, Júlio, 

1885, p. 2) 

A lexiologia 

compõe-se de 

duas partes: 

fonologia e 

morfologia. 

(RIBEIRO, 

1885, p. 3). 

S
o
te

ro
 d

o
s 

R
ei

s 

A Gramática 

divide-se em 

gramática 

geral e 

particular. 

(REIS, 1871, 

p. V). 

Gramática 

geral é a 

ciência dos 

princípios 

imutáveis e 

gerais da 

palavra 

pronunciada 

ou escrita em 

todas as 

línguas. 

(REIS, 1871, 

p. V). 

Gramática 

particular é a arte 

de aplicar aos 

princípios 

imutáveis e gerais 

da palavra as 

instituições 

arbitrárias e usuais 

de qualquer 

língua. (REIS, 

1871, p. V). 

Gramática 

portuguesa, pois, é  

a arte de aplicar 

aos princípios 

imutáveis e gerais 

da palavra, os 

usos e 

idiomatismo da 

língua portuguesa. 

Também pode se 

definir a arte de 

falar e escrever 

corretamente a 

língua portuguesa. 

(REIS, 1871, p. 

VIII). 

Etimologia, 

Sintaxe, 

Ortografia e 

Prosódia. 

(REIS, 1871, 

p. VIII). 

 Definição de sintaxe Divisão da sintaxe Proposição 

S
o
te

ro
 d

o
s 

R
ei

s 

Sintaxe é a parte da gramática que 

ensina a coordenar as palavras e as 

proposições. (REIS, 1871, p. VIII)  

O discurso resulta , não só da ligação e 

da subordinação das palavras de uma 

mesma proposição, mas ainda da ligação 

e da subordinação das proposições entre 

si. As regras a que dão origem esta 

ligação e esta subordinação, constitui o 

que se chama sintaxe, palavra que vem 

do grego e que quer dizer arranjo. 

(REIS, 1871, p. 172) 

Como tal ligação e tal 

subordinação são 

duplas [o autor se refere 

à subordinação e à 

ligação das palavras 

numa proposição], 

porque são ao mesmo 

tempo de palavras e 

proposições, daí 

também duas espécies 

de sintaxe, sintaxe de 

palavras e sintaxe de 

proposições. (REIS, 

1871, p. 173) 

Proposição, que também 

se chama oração, frase, 

sentença, é o enunciado 

do juízo ou ato do 

entendimento, pelo qual 

afirmamos uma coisa de 

outra. (REIS, 1871, p. 

169) 

Toda reunião de 

palavras, a qual forma 

sentido, é uma 

proposição, em que se 

contém três termos, 

denominados sujeito, 

verbo e atributo. (REIS, 

1871, p. 169) 
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Quadro 40 – Sintaxe e proposição nos autores estudados. 

F
re

ir
e 

d
a
 S

il
v
a
 

Sintaxe gramatical coordena as palavras 

e as proposições, fazendo-as enunciar 

pura e simplesmente o pensamento. 

(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 292) 

Subdivide-se e em 

sintaxe de palavras e 

sintaxe de proposições. 

A sintaxe de palavras 

trata das palavras 

relacionadas entre si, 

formando a proposição 

ou o período simples. É 

geral ou particular. 

(FREIRE DA SILVA, 

1906, p. 292) 

A proposição também se 

chama oração, frase, 

sentença; e contém três 

termos, sujeito, verbo e 

atributo. (FREIRE DA 

SILVA, 1906, p. 292) 

J
ú

li
o
 R

ib
ei

ro
 

A sintaxe considera as palavras como 

relacionadas umas com as outras na 

construção de sentenças, e considera as 

sentenças, no que diz respeito à sua 

estrutura, quer sejam simples, quer se 

componham de membros ou de 

cláusulas. (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 

209) 

Sintaxe léxica considera 

as palavras como 

relacionadas umas com 

as outras na construção 

das sentenças. 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, 

p. 212) e sintaxe lógica 

considera as sentenças 

no que diz respeito à sua 

estrutura, quer sejam 

elas simples, quer sejam 

compostas. (RIBEIRO, 

Júlio, p. 218) 

[O autor não menciona 

proposição na parte que 

cabe essa definição, usa a 

terminologia sentença] 

Sentença é uma 

coordenação de palavras 

ou mesmo uma só 

palavra formando 

sentido perfeito: As 

abelhas fazem mel; Os 

cães ladram; Morro. 

(RIBEIRO, Júlio, 1885, 

p. 209) 

J
o
ã
o
 R

ib
ei

ro
 

Sintaxe é a parte da gramática em que se 

estudam os vocábulos e os grupos de 

vocábulos considerados em conjunto no 

discurso (RIBEIRO, João, 1915, p. 144). 

A sintaxe divide-se em 

duas partes: sintaxe das 

palavras é a que expõe 

as regras para a 

expressão das relações 

entre as parte da 

proposição. Sintaxe das 

proposições é a que 

expõe as regras que 

determinam as relações 

entre as proposições. 

(RIBEIRO, 1915, p. 

145) 

É todo o agrupamento de 

palavras formando o 

juízo, isto é, alguma 

afirmação. 

A proposição contém 

dois elementos capitais e 

indispensáveis: o sujeito 

e o predicado. 

(RIBEIRO, João,  1915, 

p. 145) 

M
a
x
im

in
o
 M

a
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Sintaxologia é o tratado das palavras, 

considerados coletivamente, isto é, nas 

suas diversas funções ou relações 

lógicas (MACIEL, 1914, p. 253) 

 

A sintaxologia, pois, se 

divide em sintaxe 

relacional, sintaxe 

fraseológica e sintaxe 

literária. (MACIEL, 

1914, p. 253) 

Sintaxe relacional: é o 

tratado das funções e 

relações das palavras, 

isto é, da sua 

concordância e posição 

no organismo da 

proposição simples. 

(MACIEL, 1914, p. 

253) 

Sintaxe relacional é o 

tratado das funcções e 

relações das palavras, 

isto é, da sua 

concordância e posição 

no organismo da 

proposição simples. 

(MACIEL, 1914, p. 253) 
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 Vozes Verbais 

R
ei

s 

O verbo atributivo está sempre na forma de verbo ativo, porque a língua portuguesa não tem 

forma de verbo passivo, mas forma-se a voz passiva do verbo transitivo, juntando-se, como 

nas línguas suas análogas, o verbo substantivo particípio pretérito do verbo atributivo ou o 

atributo sobre esta forma, como se vê em amar (voz ativa); ser amado ( voz passiva). (REIS, 

1871, p. 110) 

F
. 
d

a
 S

il
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a
 

Vozes do verbo transitivo é a diferente maneira pela qual é exercitada a ação por ele 

expressa. Há três vozes em português a ativa, passiva, média e reflexiva. Diz-se que o verbo 

transitivo está na voz ativa quando é transitivo próprio, porque passa a ação do sujeito para 

outro sujeito, em que ela se emprega, ex.: Estimo a Pedro. Diz-se que o verbo transitivo está 

na voz passiva, quando o sujeito não é agente ou não faz a ação como na voz ativa, mas é 

dela paciente ou recipiente, ex.: Pedro é estimado por mim. (FREIRE DA SILVA, 1906, p. 

203) 

J
ú
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o
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Os verbos transitivos podem estar na voz ativa ou na voz passiva. Estão na voz passiva, 

quando a ação transitiva que representam é exercida pelo sujeito da oração; estão na voz 

passiva quando, pelo contrário, tal ação é exercida sobre esse sujeito.” 

Quando verbo transitivo ou intransitivo, tomado transitivamente, está na voz passiva, o 

agente é representado por um substantivo posto em relação adverbial por meio da preposição 

por. Ex.: O veado foi dilacerado pelo leão; As lágrimas choradas por Antonio. (RIBEIRO, 

Júlio, 1885, p. 18) 

M
a
ci

el
 

Todo verbo “objetivo” pode exprimir a ação sob duas modalidades que se chamam vozes, 

(i) ativa: Os delatores começavam o reinado. (R. da Silva); (ii) passiva: Pelos delatores era 

começado o seu reinado (C. de Abreu). Na ativa o sujeito exerce a ação; na passiva, recebe-

a. (MACIEL, 1914, p. 365) 

J
o
ã
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 Passiva, ativa e reflexa. (RIBEIRO, João, 1915, p. 32) “Passiva, é aquela que o sujeito sofre 

a ação: sou amado. Ativa é aquela em que o sujeito é o agente da ação: eu amo. Reflexa: é 

aquela em que o sujeito exerce a ação ao mesmo tempo que esta reveste ao sujeito: eu me 

enganei, tu te voltaste.” (RIBEIRO, João, 1915, p. 32) 

Quadro 41 – Vozes verbais nos autores estudados. 
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Considerações finais 

 

 

Este estudo constata que as previsões feitas desde o início do projeto de pesquisa 

estavam na trilha certa: o entendimento gramatical racionalista é ampliado em vários 

aspectos no período científico, em que os gramáticos buscam seguir as novas doutrinas e 

elaborar textos concernentes aos novos conceitos gramaticais. O testemunho de Maciel 

em seu Breve retrospecto sobre o ensino da lingua portugueza (MACIEL, 1914, p. 441), 

citado em diversos momentos nesta dissertação, contribuiu para entender o contexto 

intelectual daquele período, quanto às produções gramaticais e quanto ao ensino da língua 

vernácula.  

As primeiras leituras das gramáticas, feitas no início deste trabalho, iniciadas, 

primeiramente nas folhas de rosto e nas páginas iniciais dessas obras, permitiram 

conhecer, em síntese, as ideias gramaticais contidas em cada uma. Nesse estudo inicial, 

buscou-se ter uma orientação a respeito do pensamento gramatical dos autores, tomar 

conhecimento das inscrições dessas gramáticas em determinadas escolas linguísticas e 

entender o papel delas na sociedade de seu tempo. Um bom começo desse estudo foi 

conhecer a definição de gramática desses filólogos, um dado que muito contribuiu, para 

iniciar a construção da narrativa historiográfica que aqui não termina, mas sim abre-se a 

outras possíveis investigações. 

É Maciel quem se destaca, dentre os cinco autores investigados, em termos de 

sistema linguístico, objetivando descrever o funcionamento desse sistema. A definição 

que o autor apresenta de gramática é “a sistematização lógica dos fatos e normas de uma 

língua qualquer” (MACIEL, 1914, p. 1). Júlio Ribeiro a define como “a exposição 

metódica dos fatos da linguagem.” (RIBEIRO, Júlio, 1885, p. 1), João Ribeiro a define 

como “a coordenação das fórmulas, leis ou regras da linguagem literária ou polida.” 

(RIBEIRO, João, 1915, p. 3), Sotero dos Reis: “gramática geral como “a ciência dos 

princípios imutáveis e gerais da palavra pronunciada ou escrita em todas as línguas.” 

(REIS, 1871, p. V) e Freire da Silva: “o estudo dos fatos e das leis da linguagem.” 

(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 27). É importante assinalar que, além da definição de 

gramática, os autores expõem outras tipologias, como a gramática histórica, a gramática, 

expositiva, a gramática particular, etc., presente no início de cada gramática investigada. 

Nota-se que é uma prática comum entre os filólogos e, as definições dessas tipologias são 
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bem semelhantes. Em todas as obras investigadas observa-se a intenção pedagógica, essas 

obras são produzidas para alunos e professores – público-alvo dessas gramáticas, 

interessado pelo aprender e ensinar de forma simples. Basta entender que as gramáticas 

cumpriram esse papel na sociedade de seu tempo.  

As definições supracitadas servem de confirmação das inscrições dos gramáticos 

em suas respectivas escolas teóricas, tal como foi destacado desde o início deste trabalho, 

a correspondência entre autor e período – Sotero dos Reis e Freire da Silva, autores do 

período racionalista e Júlio Ribeiro, Maximino Maciel e João Ribeiro, do científico. As 

particularidades de cada gramática foram analisadas em lugar oportuno, cabendo nestas 

considerações, destacar alguns pontos relevantes.  

Os quadros individuais e os quadros comparativos desta dissertação deram conta 

de facilitar a interpretação das gramáticas, sendo muito úteis nesta etapa final. 

Possibilitaram tecer estas considerações, no sentido de corroborar na execução de um 

balanço das principais ideias dos autores, não somente as definições de gramática, acima 

expostas, mas todo o percurso desta investigação na imanência do texto gramatical desses 

filólogos. Nas próximas linhas será mostrado, em síntese, o percurso deste trabalho com 

o auxílio dos quadros. 

Na gramática racionalista, a sintaxe coordena as palavras e as proposições e, na 

gramática científica, aparecem dois tipos de sintaxe, a relacional ou das palavras e a lógica 

ou das proposições. Essa posição, quanto à sintaxe, é bem definida nos dois períodos. Em 

relação ao verbo substantivo, Freire da Silva e Sotero dos Reis consideram o verbo ser 

como o único verbo, denominam verbo substantivo o atual verbo de ligação. No período 

racionalista, esse verbo não apresenta valor semântico, serve para afirmar a ligação entre 

o sujeito e o atributo da oração. Freire da Silva e Reis conjugam desse pensamento, 

entendem que o verbo substantivo pode se apresentar junto ao atributo formando uma 

única palavra, que é o verbo adjetivo, sendo assim, o verbo amar, significa ser amante, 

mover, ser movente, pedir, ser pedinte. Os gramáticos do período científico, Júlio Ribeiro 

e Maciel apresentam uma outra vertente sobre esse verbo. O verbo ser nessas gramáticas 

não é considerado verbo absoluto ou o único existente. Embora seja autor do período 

científico, João Ribeiro difere dos demais gramáticos desse período, pois conceitua o 

verbo ser como verbo substantivo, assim também como os autores do período 

racionalista, e considera que “todos os outros verbos exceto o verbo ser” (RIBEIRO, João, 
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1906, p.31) são verbos atributivos.  Júlio Ribeiro, autor que rompe com a tradição do 

verbo substantivo, não faz referência a este verbo como verbo absoluto, mas apresenta as 

acepções dessa palavra, a depender do contexto em que se insere. Maciel, por sua vez, 

dedica uma parte de suas descrições para tecer argumentos sobre a queda do verbo 

substantivo, incluindo-o na lista dos verbos adjuntivos: ser, estar, andar, ir, vir, ficar, 

permanecer, continuar. O verbo adjuntivo é o que exige apenas um adjunto predicativo, 

o então conhecido atualmente predicativo do sujeito. 

O verbo transitivo é denominado atributivo, aquele tipo verbal que exige um 

complemento direto. Sotero e Freire da Silva denominam esse complemento “sujeito 

diverso”, a palavra que será o objeto direto quando a oração estiver na voz passiva. Esse 

verbo pode ser, ao mesmo tempo, relativo, no caso em que o complemento direto exigir 

um termo de relação: “Dei um livro a Pedro” (SOTERO, 1871, p. 94-95). Nesse 

enunciado, o complemento direto um livro será o sujeito da oração, transformada em 

passiva: “Um livro foi dado por mim a Pedro”. O complemento indireto ou terminativo 

“a Pedro” é o termo de relação da ação do sujeito (oculto “eu”) expressa pelo verbo.  

Sotero e Freire da Silva consideram o verbo intransitivo como aquele que não 

exige complemento: “José falou admiravelmente” (SOTERO, 1871, p. 96). Esse verbo 

exprime a ação do sujeito de modo absoluto, como neste exemplo: “O sol brilha” 

(FREIRE DA SILVA, 1906, p. 110), visto que a ação exercida pelo sujeito não passa para 

uma outra palavra, denominado “sujeito diverso” pelos autores. 

Maciel estabelece as relações entre as palavras da oração para denominar os 

fenômenos linguísticos. Dessa forma trabalha com as funções das palavras. A palavra que 

tem função objetiva, “diz-se objeto”, que pode ser direto ou indireto. No direto, a 

significação se transmite a um objeto imediatamente (sem preposição) e o indireto a 

significação se transmite a um objeto mediatamente (com preposição). Essa explicação 

de Maciel é bem conhecida nas gramáticas atuais. Na função predicativa ele aborda o 

verbo de predicação dupla, aquele que exige (ao mesmo tempo) um objeto direto e outro 

indireto ou que exige um objeto direto e um adjunto predicativo (denominado verbo 

biobjetivo ou bitransitivo).  

João Ribeiro sintetiza as terminologias, quanto à transitividade verbal. O 

complemento direto é o nome do objeto indicado ou produzido pela ação do verbo: 

“Escrevi um livro.” (RIBEIRO, João, 1915, p. 154), o complemento indireto representa a 
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ampliação exigida por um verbo de sentido incompleto,  como exemplos desse 

complemento utiliza verbos que para Maciel são verbos de predicação dupla: “Emprestei-

lhe um livro.” (RIBEIRO, João, 1915, p. 154). Júlio Ribeiro, por sua vez, conceitua os 

verbos de predicação incompleta como os que necessitam de palavra para complementar, 

para fazer sentido perfeito, sua definição não separa os verbos quanto ao complemento 

(objeto direto ou predicativo), mas põe todos numa mesma exposição, sem distinguir as 

denominações desses verbos. Como exemplos dessa relação predicativa, ele apresenta os 

verbos ser e estar e alguns intransitivos (os exemplos que ele apresenta são: ficar, parecer) 

e por fim inclui nesse rol os verbos amar e cantar, não há distinção terminológica entre 

os verbos de ligação, os intransitivos e os transitivos diretos, consoante os exemplos 

fornecidos: “Eu sou rico; Antonio está doente; Pedro está pobre; A França parece 

rejuvenescida; O rei ama-vos; Lincoln cortava lenha” (RIBEIRO, Júlio, p. 213). 

Freire da Silva usa uma lista extensa de classificações verbais: denominativo, 

imitativo, frequentativo, incoativo, aumentativo, diminutivo e negativo, além de outras 

classificações como regular, irregular, defectivo, pessoal, unipessoal estão presentes nas 

gramáticas dos dois autores do período racionalista. Freire da Silva destaca-se em termos 

de número de classificações verbais, com outras terminologias, além das citadas: pessoal, 

impessoal, impessoal propriamente dito, pessoal acidental, unipessoal e unipessoal 

acidental. O uso da especificação “acidental” ou “propriamente dito” está relacionado ao 

valor semântico desses verbos a depender do contexto. Júlio Ribeiro apresenta os verbos 

dos tipos defectivos, perifrásticos, frequentativo, terminativo, regulares, irregulares, 

auxiliares, pronominal, entre outros. A lista de João Ribeiro é menor, entre outros verbos, 

define os verbos pronominais, defectivos, impessoais, incoativos. Uma terminologia nova 

aparece na gramática de Maciel, a dos verbos indefectivos (ex.: verbo amar). Outras 

classificações são os pessoais, impessoais (verbos na terceira pessoa sem sujeito 

determinado (ex. troveja) e unipessoais (verbos usados na terceira pessoa do singular ou 

do plural, com sujeito determinado). Várias dessas terminologias se subdividem em 

outras, como é o caso dos verbos irregulares, subdivididos em fracos, fortes, gráficos e 

anômalos; este último, quanto a sua irregularidade, subdivide-se novamente, operam 

tematicamente, flexionalmente ou duplamente, a depender da anormalidade ser no radical 

ou na flexão conjugativa.(MACIEL, 1914, p. 135). As inúmeras listas de terminologias 
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verbais que essas gramáticas apresentam são dados extensos, portanto, ocupar-se de uma 

exposição mais completa dessas classificações fugiria da proposta desta dissertação. 

Quanto às conjugações, os gramáticos do período racionalista consideram três, 

Sotero dos Reis e Freire da Silva afirmam que há três terminações verbais infinitivas do 

verbo atributivo na língua portuguesa: primeira conjugação, verbos terminados em ar; 

segunda conjugação, verbos terminados em er e terceira conjugação, verbos terminados 

em ir. Quanto ao verbo pôr , diz: “a terminação infinitiva em or, que só se nota no verbo 

pôr e seus compostos, não dá origem a uma conjugação especial, porque pôr é a contração 

de poer, como se dizia antigamente.”(REIS, 1871, p. 66-67). João Ribeiro considera 

quatro paradigmas verbais, para ele, terminados em ar, er, ir e or (amar, receber, punir, 

pôr), porém em nota, afirma que a quarta conjugação é composta do verbo pôr e seus 

derivados, “é uma conjugação contraída da segunda em er, a antiga forma poer. 

(RIBEIRO, João, 1915, p. 29). Júlio Ribeiro também considera a quarta conjugação e 

Maciel diz que, segundo as modalidades do infinito, quatro são as formas de conjugação 

(ar, er, ir, e a quarta or), segundo suas descrições, as três primeiras são as gerais, aplicáveis 

a qualquer verbo e, a quarta, específica, por servir exclusivamente ao verbo pôr e seus 

derivados. (MACIEL, 1914, p. 182). Nos dias de hoje, sabe-se que prevalece a concepção 

dos autores racionalistas, ou seja, a inexistência de uma quarta conjugação em or. 

Vale mencionar que, no que tange aos complementos verbais preposicionados, a 

tradição gramatical, incorporada pela Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), 

conceitua objeto indireto todo complemento verbal introduzido por preposição 

necessária, não fazendo distinção entre o complemento relativo e o objeto indireto. 

Bechara, 2014, por exemplo, considera complemento relativo, verbos como gostar de x, 

assistir a x, em que há a impossibilidade de substituir o complemento preposicionado 

pelo pronome pessoal átono lhe. Essa substituição só ocorre mediante o pronome pessoal 

tônico ele, ela, eles, elas, precedido da preposição pedida pelo verbo: Diva gosta de 

Teresópolis – Diva gosta dela (da cidade). No caso do objeto indireto, como em: O 

escritor dedicou o romance à sua esposa, há a possibilidade de substituir o complemento 

“à sua esposa” pelo pronome pessoal átono lhe, “que marca apenas o número do 

substantivo comutado (lhe, lhes): O escritor dedicou-lhe o romance. (BECHARA, 2014, 

p. 27). 
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Os resultados desta dissertação, decerto, não são definitivos, não põem um ponto 

final na pesquisa sobre os gramáticos estudados. Há necessidade de aprofundar o estudo 

da sintaxe sobretudo na obra de Júlio Ribeiro, com ênfase nas contribuições do autor para 

os estudos linguísticos no Brasil, fruto de sua atuação exemplar como gramático de sua 

época. 
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