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A anciosidade com que o esperão meos alumnos levou-me a compilar as lecções 

explicadas naula de Grammatica, e reduzil-as a compendio. 

Ao estudo da lingua nacional, mais que todos, julgo digno de sérias attenções; meio 

de que nos servimos para fazermos conhecer aos outros nossos pensamentos, estudal-a é 

condição indispensavel para bem fallar, ou para nos exprimirmos com exactidão. 

O curso que me proponho deve comprehender: 1.º noções sobre a natureza e 

propriedade das palavras; sobre formação, ligação, e classificação das orações; sobre noções 

geraes de orthographia e pronunciação; estes dous ultimos, que são estudos ou de erudição ou 

de pura pratica, limitar-se-ão ás aulas praticas de Orthographia e Phonetica; em 2.º lugar a 

explicação philosophica das diversas theorias grammaticaes, não somente das classificações e 

modos de dizer logicos e naturaes, como tambem dos usos arbitrários e particulares da lingua; 

3.º finalmente tratado da origem, formação da lingua, phases de sua existência, mechanismo 

das palavras; noções sobre a linguagem em geral, sua origem, variedades e classificação. 

A primeira parte deu-me o livro que agora sai; a segunda procuro dar implemento no 

livro cuja redacção tenho em mãos, de accordo com as explicações que no curso deste anno 

tenho feito; as demais irei completando, a medida que o for exigindo no curso, e derem lugar 

os afanosos trabalhos da direcção de estudos do Collegio.  

Mas voltemos ao livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Redigido no intuito de servir à aula que eu mesmo explico, para muitos será talvez 

defeituoso, obscuro, incompleto, pois que nelle só se achão indicados os pontos que se  devem 

explicar e desenvolver. 

Com o fim de amenizar o estudo, mais fio da explicação d’aula que da lecção previa, 

obtendo com isso a dupla vantagem de não fatigar o alumno com o estudo do que não 

comprehende, levando-o mesmo até ao desanimo; e de fazel-o guardar na memória só aquillo 

que antes recebeu na intelligencia. 

Por esse modo duplica de valor o ensino, elle como que se torna livre, e o estudante 

pode concentral-o naquillo que mais o attrai; assim mais se liga o discipulo ao mestre, porque 

tudo espera delle; e a mesma facilidade de aprender faz-lhe amavel em vez de odiosa tarefa. 

Praza aos Céus que nos espiritos bem formados e progressistas achem apoio essas 

idéas que facilitando ensino, diffundem-no, e levão a todas as classes e intelligencias a 

instrucção, unico padrão que nos tempos modernos pode aquilatar o valor dos povos.
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PROLEGOMENOS 

 

GRAMMATICA é a disciplina que ensina a fallar e escrever correctamente. 

Ella é de duas especies: Geral e Particular. 

Grammatica geral é a sciencia dos principios universaes da palavra pronunciada ou 

escripta em todas as linguas. 

Grammatica Particular é arte de applicar aos modos de dizer de uma lingua as regras 

que decorrem dos principios gerais. 

A Grammatica Geral soffre modificação, e explica as formas de uma lingua ligando 

as regras aos principios; e se chama assim Grammatica philosophica dessa lingua. 

A Grammatica tem como objecto a palavra pronunciada ou escripta. 

Palavra pronunciada ou oral é a combinação de sons produzidos pelos orgãos da voz 

para representar uma idéa. 

Palavra escripta é o signal graphico com que se representão as palavras oraes. 

A Grammatica se divide em quatro partes: Etymologia, Syintaxe, Prosodia, 

Orthographia. 

A Etymologia trata da natureza, propriedade e origem das palavras. 
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A Syntaxe trata da coordenação das palavras para exprimir os pensamentos. 

A Prosodia, ou Orthoepia trata da pronunciação das palavras. 

A Ortographia trata da expressão escripta do pensamento pela palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETYMOLOGIA 

I 

 

A Etymologia tem por objecto a palavra considerada em sua natureza, propriedades e 

origem. 

Segundo sua natureza, isto é, segundo as funcções das idéas representadas pelas 

palavras, ellas se classificão em substantivos, adjectivos, pronomes, verbos, preposições, 

adverbios, conjuncções e interjeições. 

As especies de palavras se podem reduzir a seis: substantivo, adjectivo, verbo, 

preposição, conjuncção e interjeição. 

O pronome, porque exprime modificação pessoal do substantivo, é adjectivo 

determinativo.  

O adverbio, porque exprime reduzidamente complemento circumstancial, é 

substantivo. 

Amplificando podem-se fazer dez especies: substantivo, adjectivo, artigo, verbo, 

participio, pronome, preposição, adverbio, conjuncção e interjeição. 

O artigo forma classe, porque não exprime idéa alguma, e sò serve para se juntar aos 

nomes tomados em sentido determinado. 

O participio, porque tem da natureza do nome e do verbo, não pertence 

exclusivamente a nenhum delles.  

Segundo suas propriedades, isto é, segundo o modo porque a palavra exprime a idéa 

representada ellas se ordenão em duas classes: variaveis e invariaveis.   

Variaveis são aquellas a cujas idéas principaes se junctão differentes accessórias.  

Invariaveis são aquellas a cujas idéas principaes não acompanhão accessorias 

mutaveis. 

São das primeiras: o substantivo, o adjectivo, o 
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pronome e o verbo; são das segundas: a preposição, o adverbio, a conjuncção e a interjeição. 

Nas palavras variaveis ha duas partes: a radical e a terminação.  

A radical representa a idéa principal que a palavra significa. 

A terminação ou desinencia representa a idéas accessorias que modificão a principal. 

 

II 

 

Substantivo é a palavra que representa tudo o que tem existencia em si mesmo, 

Chama-se real o que designa objecto que cai sob os sentidos. 

E’ abstracto o que designa qualidades consideradas com existencia de per si. E’ 

imaginario o que designa objecto que se finge existir. 

O substantivo dividi-se em proprio e appellativo. 

Proprio é o que serve para designar um só individuo distinguindo-o de todos os 

outros.  

Appellativo é o que designa uma classe de individuos da mesma especie. 

O substantivo proprio torna-se appellativo, quando se considera, não como nome de 

pessoa, mas como designativo de suas qualidades tomadas como substantivo. 

O appellativo torna-se proprio quando por qualquer circumstancia applica-se a 

designar um individuo especialmente; quasi todos os nomes proprios são formados assim. 

O substantivo divide-se ainda em individual ou collectivo. 

Individual é o que representa objecto que se não decompõe em outros iguaes. 

Collectivo é o que representa objecto que se forma da reunião de muitos individuos 

da mesma especie.  
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O collectivo póde ser geral ou partitivo, conforme se trata de um todo ou de uma 

parte; tambem póde ser determinado como cento; indeterminado como nação, proporcional 

como o dobro. 

O substantivo tambem toma tres graus o augmentativo, o diminutivo, e o positivo. 

O positivo representa o objecto em seo tamanho ordinario. 

O augmentativo representa o objecto maior que seo tamanho ordinario. 

O diminutivo representa o obejcto menor que seo tamanho ordinador. 

O augmentativo e o diminutivo se formão por determinações proprias junctas ao 

positivo com acrescimo, troca ou supressão de lettras. 

 

III 

 

Adjectivo é a palavra que exprime um attributo qualificativo ou determinativo que 

modifica o substantivo, tomando formas correspondentes ao seo genero e numero.  

Seo caracteristico principal é não poder existir na oração sem um substantivo claro 

ou occulto a que modifica; e varia na determinação para se accomodar a seu genero e numero, 

o que se chama concordar. 

Ha adjectivos que não varião na determinação em genero como os acabados em e, a, 

el, il,ul,m,r,s; e outros que não varião na terminação tambem em numero como os acabados 

em s; outros ha que tomão mais uma fórma, que se refere a um ou mais individuos sem 

concordancia explicita. 

Ha portanto adjectivos com cinco formas, alguns determinativos este, esta, estes, 

estas isto e outros; adjectivos com quatro formas uma para cada genero e numero, e são os 

que acabão em o, ez, ol, uz, or, u e ão, dos acabados em ez exceptuão-se cortez montez 
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e outros que só tem duas, e não varião em genero; e ha adjectivos com duas e não varião em 

genero como as acabadas em e, al, el, il, ul, az, iz, ar, oz, e, m; dos acabados em e exceptuam-

se este aquele, esse que tem cinco; ha adjectivos com uma só forma e não varião nem em 

genero nem em numero, como os acabados em s. 

O adjectivo divide-se em qualitativo e determinativo. 

Distinguem-se porque o determinativo refere-se a extensão da idéia significada pelo 

substantivo, e portanto individualisa-o; e o qualificativo refere-se a sua extensão, portanto 

designa-lhe a classe a que pertence. 

     

IV 

Adjectivo qualificativo é o que exprime qualidade que se attribue ao substantivo. 

A qualidade exprime-se de tres modos, por isso o qualificativo tem tres graus: 

positivo, comparativo e superlativo. 

Positivo é o que exprime a qualidade simplesmente; e se representa pelo adjectivo 

puro. 

Comparativo é o que exprime a qualidade de um individuo em relação á de outro, 

mostrando-a superior, inferior, ou igual. 

Elle é de superioridade, inferioridade, e igualdade. 

O primeiro forma-se juntando-se ao adjectivo o adverbio mais; elle tem por 

terminativo um termo ligado pela conjuncção que ou do que; ha porém alguns tomados do 

latim, taes são maior menor melhor.  

Forma-se o segundo juntando ao adjecttivo o adverbio menos; elle tem por 

correlativo um termo ligado pela conjucção como. 

Ha comparativos superlativos com algum dos adverbios de superlativo.   

 

 

ERRATA PAG. 12 CAP. IV LINHA 16 

 

Substitua-se este paragrapho pelo seguinte: Forma-se o segundo juntando ao 

adjectivo e adverbio menos; elle tem por correlativo um termo ligado pela conjuncção que. 

Forma-se o terceiro juntando ao adjectivo o adverbio tão; elle tem por correlativo um termo 

ligado pelos adverbios, quão, como. 
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Superlativo é o que exprime a qualidade significada em summo grau. 

Chama-se absoluto o que exprime a qualidade em summo grau no individuo 

considerado por si só. Elle se forma juntando ao positivo a terminação imo com acrescimo, 

troca, ou supressão de lettras; elle tambem se forma juntando ao positivo o adverbio muito ou 

outro equivalente. 

Ha superlativos irregulares adoptados do latim, taes são: optimo, maximo, supremo; 

o adverbio de superlativo tambem se eleva no superlativo para encarecer o grau. 

Chama-se relativo o que exprime qualidade em summo grau no individuo 

considerado entre muitos. Elle se representa juntando ao positivo os adverbios mais ou menos 

acompanhados dos artigos definidos, e tem por terminativo um complemento regido da 

preposição de. 

O qualificativo póde ser abstracto, verbal, participio, e gentílico. 

Abstracto é o que exprime qualidades que caracterisão os individuos. 

Verbal é o que tem propriedades do verbo sem exprimir affirmação. 

Gentilico é o que exprime idéa de nacionalidade ou familia; por isso se chama patrio, 

ou patronimico. 

Participio é o que exprime qualidade com idéa de tempo e affirmação. 

O qualificativo modificando o substantivo, ou exprime qualidade caracteristica de 

sua natureza, ou exprime qualidade acidental a ella; no primeiro caso chama-se explicativo; 

no segundo restrictivo. Destinguem-se porque o restrictivo exprime uma qualidade que tem a 

substancia independente de sua natureza, e não se póde supprimir sem alterar o sentido, e o 

explicativo sem acrescentar idéa nova desenvolve e põe manifestas qualidades que se incluem 
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na natureza do substantivo, e póde ser supprimido sem alteração no sentido. 

 

V 

Adjectivo determinativo é o que modifica o substantivo individualisando-o. 

O determinativo comprehende o artigo, o demonstrativo, o possessivo, o conjunctivo 

e interrogativo, o numeral, o quantitativo, e o indefinido. 

O artigo tambem se chama determinativo geral, e os mais determinativos 

particulares. 

O demonstrativo, o possessivo, o conjunctivo e o indefinido, por suas funcções de 

referencia, tambem se chamão adjectivos pronominaes.  

O numeral e o quantitativo chamão-se determinativos de quantidade; e os outros, de 

qualidade. 

 

Artigo é a palavra que se junta ao nome tomado em sentido determinado, quer 

definida, quer indefinida, quer partitivamente. 

Elle por si só não tem significação alguma, só serve para distinguir os nomes 

tomados determinadamente, dos que o são em abstracto que não levam artigo. O artigo junta-

se tambem a uma oração, e a qualquer palavra tomada como substantivo virtual. 

Todo o nome de significação abstracta quando determinado deve levar artigo. Os 

nomes determinados por sua significação não devem levar artigo. 

Os nomes precedidos de algum determinativo particular despensão determinativo 

geral. 

Exceptuão-se no primeiro caso os nomes que se determinão partitivamente que o 

suppõem occulto. No segundo alguns nomes proprios que o uso admitiu precedidos de artigo. 

No terceiro alguns determinativos que o são com a addição do artigo. 

São definidos o, a, os, as. Este se tomou do de-



 

 - 15 - 

monstrativo hic, hac, hoc, por isso antigamente e escrevia ho, ha.  

Esta palavra o, a, os, as, tem diversas accepções: primeira de artigo quando é geral e 

não tem significação propria; segunda de demonstrativo quando designa posição 

indeterminada, como quando é antecedente de que; terceira caso objectivo do pronome elle. 

São indefinidos uma, um, uns, umas. 

Partitivos a lingua portugueza não tem; em tal caso os nomes ou não levão  artigo, ou 

vão precedidos do indefinido partitivo algum, ou de outra expressão equivalente. 

 

VI 

Demonstrativo é o adjectivo que indica posição relativa ás pessoas grammaticaes. 

São demonstrativos, este, esse, aquelle, e, o. 

Este se diz de um objecto proximo da pessoa que falla, ou da primeira; e tem cinco 

formas, este, esta, estes, estas, isto. 

Esse se diz de um objecto proximo da pessoa aquem se falla, ou segunda; e tem cinco 

formas. Aquelle se diz de objecto distante da primeira e segunda; e tem cinco formas. O se diz 

de posição indeterminada relativa a qualquer das pessoas; e tem quatro formas, mas a 

masculina singular tem a mesma applicação tambem que a quinta dos demais. A quinta forma 

do demonstrativo imitada da forma neutra do latim representa um ou mais individuos sem 

concordar com substantivo algum determinado. 

Para se indicar mais de um objecto na mesma posição usão se as formas compostas: 

este outro, esse outro, aquelle outro. 

 

Possessivo é o adjectivo que exprime idéa de posse referida às pessoas 

grammaticaes.  
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São possessivos meo, teo, seo, nosso, vosso. Cada um tem quatro formas uma para 

cada alguém e numero. 

Meo significa posse referida á primeira pessoa do singular. Teo significa posse da 

segunda pessoa do singular. Seo significa posse da terceira pessoa de ambos os nemeros . 

Nosso significa posse da primeira pessoa do plural. Vosso significa posse da segunda pessoa 

do plural. 

Os possessivos exprimem duas relações, a da pessoa aquem referem a posse, e a da 

cousa que lhe fazem pertencer. 

 

Indefinido é o que determina vagamente o substantivo; como qualquer, algum, um 

certo. 

Alguns trazem em sua forma e significação o substantivo, o que os faz passar por 

pronomes ou substantivos como alguem, outrem.  

 

VII 

Conjunctivo é o determinativo que representa um nome e liga – lhe uma oração. 

São conjunctivos qual, que, quem, cujo. 

Qual refere-se a cousas e pessoas, e tem duas formas, qual para singular e quaes, para 

o plural em ambos os generos, tambem é sempre accompanhado do artigo definido; e pode ter 

claro o subsequente.  

Que tem uma forma para ambos os generos e numeros; refere-se a cousas e pessoas, 

excepto significando possuidor que não se diz de pessoa: tem sempre o subsequente occulto.  

Quem refere-se a pessoas e é contracção de que homem; algumas vezes elle é 

empregado com referencia a cousas, Camões o fazem muitas vezes; tem uma só forma para 

ambos os generos e numeros; e nunca tem claro o subsequente.  

Cujo refere-se a pessoas e cousas; indica posse, vale 
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por qualquer conjuctivo, regido da preposição de; tem quatro formas, concorda com o 

subsequente, que vem sempre claro e é diverso do antecedente. 

Estes mesmos adjectivos empregados em phrases interrogativas chamão-se 

interrogativos. Elles não constituem uma espécie á parte, porque não são empregados 

exclusivamente nas interrogações, antes como elles o são os demais determinativos.  

 

VIII 

Numeral é o determinativo que exprime idéa de numero certo. 

Elles são tantos quantos os numeros arithmeticos. E se dividem em cardinaes e 

ordinaes. Cardinaes são os que exprimem a quantidade. Ordinaes os que exprimem posição 

em relação a um numero certo. Estes se formão dos cardinaes por addição na terminação com 

poucas excepções. 

 

Quantitativo é o que exprime numero indeterminado. Tambem se chama numeral 

definido, por opposição ao outro que se chama numeral definido. Elle póde ser universal 

como todo, partitivo como algum, multiplicativo como duplo. 

 

IX 

O substantivo, e o adjectivo além de sua idéa principal, exprimem as idéas 

accessorias de genero e numero.  

 

Genero é a propriedade que tem o nome dedistinguir as differenças de sexo. 

Os generos são dous masculino e feminino. O primeiro designa o que por sexo é 

macho. O segundo o que por sexo é femea.
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Em rigor só os nomes apropriados a animaes devião ter genero, sendo neutros os 

demais; mas por uso da lingua os nomes de cousas inanimadas se referem a um d’elles por 

semelhança na terminação ou na significação. 

Ha nomes sem genero certo que se applicão a individuos de um e outro sexo; estes 

são communs de dous. 

Outros tem genero certo, mas designão individuos de um e outro sexo; sendo para os 

distinguir necessario juntar-lhes os designativos; estes nomes se chamão epicenos. 

Os nomes de individuos sem sexo têm um ou outro genero, e quando dous nomes são 

semelhantes com generos diversos é que sua significação é differente, como o lente, a lente. 

Os nomes de individuos com sexo que não são communs de dous ou epicenos, ou designão 

cada sexo por palavra especial, ou por variações da mesma palavra. 

No adjectivo genero é a forma que elle toma para se tornar analogo ao substantivo 

modificado. 

E exprime-se por variação na terminação. Ha porém adjectivos communs de dous em 

genero; e outros que tomão mais formas que generos tem o nome, como este. 

 

X 

 

Numero é a forma que toma o nome para indicar a quantidade de objectos 

considerados. 

Os numeros são dous singular e plural. Singular indica que se falla de um só objecto. 

Plural indica que se falla de mais de um. 

Os numeros grammaticos podião ser tantos quantos os numeros arithmeticos; mas 

como estes são indefinidos ou pelo menos muitos serião aquelles, e d’ahi infinidade de 

variações para a mesma
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palavra; e de mais seria sempre necessaria uma fórma plural para indicar numero incerto. 

No adjectivo o numero é, como o genero, fórma que elle toma para indicar o 

substantivo modificado. 

No adjectivo, como no substantivo, o plural se fórma do singular com acrescimo ou 

troca de lettras, segundo regras geraes. 

1ª Os nomes acabados em vogal ou n fórmão plural acrescentado s. 

2ª Os nomes acabados em ão fórmão plural em ões e ães. 

3ª Os nomes acabados em al, ol,ul, fórmão o plural mudando a terminação em aes, 

oes, ues; á exceção de mal, consul, real, que fazem males consules, réis. 

4ª Os nomes acabados em el fórmão o plural mudando a terminação em eis. 

5ª Os nomes acabados em il breve fórmão o plural mudando a terminação  em eis. 

6ª Os nomes acabados em il longo foçmão o plural mudando a terminação is.  

7ª Os nomes acabados em m formão o plural mudando o m em ns. 

8ª Os nomes acabados em r ou z formão o plural acrescentando es. 

9ª Os nomes acabados em x formão o plural mudando o x em es. 

10. Os nomes acabados em s não mudao no plural á excepção de deus que faz 

deuses. 

11. Os nomes extrangeiros acabados em consoante muta fórmão o plural 

acrescentando o s supprimindo quasi sempre a consoante na pronuncia. São irregulares estas 

adopções que devem evitar aquelles que bem fallao; deve-se nacionalisar a palavra que nos é 

necessaria, ou por não existir em lingua, ou por ser mais expressiva.           
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XI 

Pronome é a palavra que se usa em logar do nome para representar suas funcções no 

discurso, i é, as pessoas grammaticaes. 

Estas são três: 1. ou aquella que falla, representada pelo pronome eu no singular e 

nós no plural; 2. ou aquella a quem se falla, representada pelo pronome tu no singular e vós 

no plural; a 3. ou aquella de quem se falla, representada por elle, ella, no singular, elles, ellas 

no plural. Por uso o pronome vós emprega-se para o singular no estylo familiar, no estylo 

oratorio, e quando se trata de altos poderes. Nós emprega-se tambem para o singular quando 

allão as altas auctoridades, e no estylo oratorio. Assim tambem no tractamento de cortesia se 

usa a terceira pessoa em logar da segunda. 

Ha ainda o pronome reflexo que exprime o sujeito de terceira pessoa recebendo sua 

propria acção. Este tambem se torna indefinido sem representar directamente termo algum. O 

sujeito de 1º. 2º. pessoa recebendo sua propria acção exprime-se pelos casos dos mesmos 

pronomes. 

Os pronomes admittem variação de genero, numero e caso. As duas primeiras 

referem-se ao nome representado, a 3º. indica suas funcções na oração. 

Só a 3ª pessoa, menos o reflexo, toma variações de genero. De numero tem todos 

menos o reflexo. De caso são as seguintes: 

 

1.ª  2.ª  3.ª  4.º  5.º 

Eu  mim  me  migo  me 

Nós  nós  nòs  nosco  nòs 

Tu  ti  te   tigo  te 

Vós  vós  vos  vosco  vos 

Elle, a elle, a  lhe    o,a, 

Elles, as elles, as lhes    os, as 

  Si  se  sigo  se
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A primeira fórma representa sujeito ou attributo. A segunda representa complemento 

regido de preposição explicita, excepto da preposição com salvo elle, a, es, as, que admittem 

todas. A terceira representa complemento regido de preposição implicita. A quarta representa 

complemento regido da preposição com. A quinta representa complemento regido do verbo. 

Os pronomes me, te, e lhe, quando “precedem” as palavras o, a, os, as, contraem-se 

perdendo o e. Os pronomes nós, vós, nos mesmos casos contraem-se trocando o s por l. 

O pronome se tem duas funcções distinctas: 1º: de pronome reflexo exprimindo o 

agente com funcções de paciente; 2º. de pronome indefinido dando ao verbo força de voz 

passiva. Se reflexo é complemento da oração e representa nome certo, se indefinido apassiva 

o verbo e lembra idéa de agente indeterminado. Este segundo emprego de se nasceu da má 

applicação que se lhe deu a principio e foi consagrado pelo uso. Assim como se admitte se 

apassivando tambem se podia admittir se sujeito; ha casos porém em que esta syntaxe não se 

pode explicar. 

 

XII 

Verbo é a palavra que affirma a relação de duas ou mais idéas entre si formando um 

juizo. 

As palavras cujas relações o verbo affirma podem estar claras, occultas, ou incluidas 

nelle. Sua propriedade essencial é exprimir a affirmação, ainda que a proposição seja 

negativa. Elle admitte variações de pessoas, numero, tempo, modo, conjugação, e voz. E se 

divide em substantivo, attributivo, e auxiliar. 

 

Chama-se pessoa e numero do verbo as formas que elle toma para indicar o numero e 

pessoa do sujeito. 
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As pessoas são três: 1ª, 2ª e 3ª; os numeros são dous singular e plural. Como a 1ª e 2ª pessoa 

sò são representadas pelos pronomes as simples formas verbaes bastão muitas vezes para 

indical-as. 

 

Chamão-se tempos as formas que o verbo toma para indicar a epoca da affirmação. 

Os tempos são presente, preterito, e futuro, e como elles podem ser de diversos 

modos considerados, ha delles diversas especies. 

O presente exprime a affirmação em um momento dado. 

O preterito indica affirmação anterior a um momento dado. O preterito que dura 

ainda no presente chama-se imperfeito; o que termina muito anterior ao presente chama-se 

mais que perfeito; o que termina quando começa o presente chama-se perfeito. 

O futuro indica affirmação posterior a um certo momento. O futuro que se realisa 

antes de um tempo certo chama-se perfeito; o que se realisa sem dependencia de outro tempo 

chama-se imperfeito. 

Estes são chamados os tempos primarios; ha outros que são combinações desses 

mesmos e se chamão secundarios. 

 

XIII 

 

Modos são as formas que o verbo toma para indicar a natureza do sentido expresso 

por elle. Os modos são indicativo, imperativo, condicional, subjunctivo e infinito. 

O infinito exprime affirmação de maneira indeterminada e abstrata. O infinito 

resume os tempos proximos e exprime por uma linguagem o presente e o preterito imperfeito, 

o perfeito e o mais que perfeito; e tem tempos duplos pessoaes e impessoaes. 

O indicativo exprime affirmação de maneira determinada e positiva. Nelle se achão 

todos os tempos. 
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O imperativo exprime affirmação de maneira determinada e positiva com mando ou 

exhortação. Elle não admitte mais que um tempo presente com força de futuro. 

O subjunctivo exprime affirmação de maneira certa sempre dependente de outro 

pensamento. Elle admitte tambem todos os tempos.  

O condicional exprime affirmação positiva em relação a uma hypothese. Elle é 

incompleto, as linguagens que lhe faltão supprem-se pelo indicativo e subjunctivo; ou a 

melhor dizer elle é uma especie de futuro relativo do modo indicativo. 

A estes acrescentão dous que indicão a vontade e o poder em relação ao agente ou 

sujeito, são: o optativo e o potencial. Estes parecem antes modos do pensamento que do 

sentido da affirmação. 

Outros reduzem os modos a indicativo, subjunctivo, e infinito, referindo ao 

indicativo o condicional e o imperativo; mas estes devem ser modos separados porque alêm 

das propriedades do indicativo tem cada um outras especiaes. 

 

XIV 

Conjugação é o systema de inflexões que o verbo toma para exprimir as differentes 

relações de modo, tempo, numero e pessoa. 

As conjugações são quatro, e são: a dos verbos findos em ar, a dos verbos findos em 

er, a dos findos em ir, e a dos findos em or. 

Alguns grammaticos rejeitão a 4ª conjugação, porque nella só ha o verbo pôr e seus 

compostos antigamente poer irregular da segunda; e demais porque suas formas são 

differentes das outras conjugações. Mas, como cada terminação differente no infinito forma 

uma conjugação, segue-se que, pôr constitue uma conjugação differente das outras. E porque 

suas for- 
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mas são differentes, não se segue que elle não constitua classe á parte, como a 1ª e 2ª, cujas 

formas não são todas identicas. 

Conjugar um verbo é dizel-o em todas as suas variações. O verbo que serve para 

mostrar as formas de uma conjugação chama-se modelo ou paradigma. 

 

O verbo, segundo o modo porque faz suas variações, chama-se regular, irregular, 

defectivo e unipessoal. 

Regular é o verbo que segue na terminação as formas de sua conjugação. 

Irregular é o verbo que toma formas differentes das de sua conjugação. 

Não são irregulares: 1º os verbos que trocão em alguns tempos letras homophonas 

como, ficar fiquei; 2º, os que por consonancia tomão i entre duas vogaes. 

As irregularidades nascem, 1º de mudança completa da terminação e ainda da 

radical; 2º de syncope; 3º de apocope; 4º de troca de uma só vogal ou consoante. Algumas 

irregularidades que provem de corrupção convem proscrever quando injustificaveis. 

São irregulares da 1ª conjugação: dar e estar, da 2ª caber, dizer, fazer, jaser, poder, 

querer, saber, ter, trazer, valer, ver, ser, haver crer, perder; da 3ª ir, vir, pedir, servir, subir. 

O verbo que se formou por contracção de poer irregular da 2ª, posto que tenha formas mui 

diversas das das conjugações, não se póde absolutamente chamar irregular, porque não tem 

outro com que se compare. As conjugações portuguesas, originadas das latinas em are, ere e 

ire, devião ser naturalmente tres, e só a contracção de poer deu origem a 4ª. 

Os verbos irregulares têm para suas linguagens tres fontes: 1ª, a 2ª pessoa do singular 

do presente do indicativo, que forma o mesmo presente e o preterito imperfeito do indicativo, 

o presente do 
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subjunctivo e o gerundio; 2ª, o preterito perfeito, que forma o mesmo preterito e o mais que 

perfeito do indicativo, o imperfeito e o futuro do subjunctivo; 3ª, o presente do infinito, que 

forma o presente pessoal do infinito, o futuro indicativo e condicional. Essas irregularidades 

vem na maxima parte do latim, em que a regularidade do verbo consistia na uniformidade das 

terminações, e não nas radicaes que podião ser differentes nos tempos primitivos. 

Defectivo é o verbo que se não usa em algumas linguagens. O portuguez poucos tem, 

e o uso concorre sempre para a sua extincção. 

Unipessoal é o verbo que sò se conjuga nas 3ª. pessoas. Os unipessoais são de duas 

especies: 1ª, proprios quando sua acção só é exercida por um sujeito unico; 2ª por uso, quando 

um verbo pessoal se faz unipessoal por alteração da significação. Nesta ultima classe entra o 

verbo haver, que tem por sujeito o nome em que cuja significação se comprehende o 

complemento objectivo. Alguns lhe tem dado significação de existir que não tinha o verbo 

latino habeo d’onde veio; mas para isso seria necessario suprir o sujeito, e fazer do termo 

claro um complemento restrictivo regido da preposição de occulta. 

 

XV 

 

Chamão-se vozes as formas que o verbo toma para indicar a acção em relação ao 

sujeito. 

As vozes são duas, activa e passiva. Voz activa é a que indica acção feita pelo 

sujeito. Voz passiva é a que indica acção recebida pelo sujeito. 

Considera-se tambem uma voz media ou reflexa, quando a acção é feita e recebida 

pelo sujeito; mas em tal caso o verbo é activo ou passivo, e não toma uma forma especial; e 

ainda assim só tem logar com os verbos pronominaes. 
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A voz activa representa-se: 1º pelas linguagens dos tempos simples; 2º pelos 

auxiliares, com o gerundio, supino e infinito; 3º com o verbo Ser e o adjectivo verbal activo. 

A voz passiva forma-se: 1º pelo verbo Ser com o adjectivo verbal passivo, quando a 

acção é habitualmente passiva; 2º com o verbo Estar e o mesmo adjectivo verbal passivo, 

quando a acção é accidentalmente passiva: 3º com o indefinido se junto ao verbo activo, 

quando o agente é indeterminado. 

 

XVI 

Chamão-se linguagens as formas pelas quaes os verbos exprimem as idéas que 

significão. Ellas são simples ou compostas. 

Linguagens simples são as que se formão por variação na terminação do proprio 

verbo. Linguagens compostas são as que se formão por addição de signaes distinctos dos 

verbos. 

São linguagens simples as de alguns tempos primarios que são: o presente, o 

preterito imperfeito, o preterito perfeito, o preterito mais que perfeito e o futuro imperfeito do 

indicativo, o presente do imperativo, o futuro imperfeito condicional, o presente, o preterito 

imperfeito do subjunctivo, o presente e preterito imperfeito do infinito. 

As linguagens simples se formão de fontes fixas: 1ª o presente do infinito, que forma 

com addiçáo na terminação, o futuro e o mais que perfeito do indicativo, o futuro do 

subjunctivo, e do condicional, e o presente pessoal do infinito; 2ª, o presente do indicativo 

forma com mudança na terminação o perfeito, o imperfeito, e presente do indicativo, o 

presente e imperfeito do subjunctivo, presente do imperativo, o gerundio e o supino. 

São linguagens compostas as de alguns tempos pri- 
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marios, e as dos secundarios dos verbos positivos; 2° as dos verbos derivados; 3° as da voz 

passiva; tratando de cada uma destas ver-se-á o modo de formal-as.  

 

XVII 

 

Verbo substantivo é o que exprime simplesmente a affirmação de conveniencia ou 

desconveniencia entre duas idéas.  

Ser é o unico verbo substantivo, os mais sempre juntão á affirmação, idéa de modo. 

O verbo Estar, que por trazer ordinariamente attributo assemelha-se ao verbo 

substantivo, não o é, porque nelle alem da affirmação se acha a idéa de existencia e posição.  

O verbo Ser algumas vezes se usa em logar do verbo Estar, nesse caso elle suppõe 

occulto um attributo; e tem logar quando este indica existencia, estado ou permanencia.   

 

XVIII 

 

Verbo attributivo é o que exprime affirmação com idéa de modo ou qualidade. No 

verbo attributivo achão-se implicitamente o verbo substantivo e um adjectivo; por isso elle se 

decompõe no verbo substantivo e um adjectivo cognato do verbo. 

O verbo attributivo pode ser transitivo, intransitivo, e pronominal; e em qualquér dos 

casos absoluto ou relativo. Estas differentes especies nascem dos attributos contidos nos 

verbos. 

Verbo transitivo é aquelle cuja acção se exerce em termo diverso delle, 

O transitivo póde ser tomado como intransitivo, quando se considera sua significação 

sem relação com o paciente. 

Alguns verbos transitivos tomão o nome de reflexos e reciprocos. Reflexo é o que 

exprime acção 
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exercida sobre o proprio agente. Reciproco é o que exprime acção de muitos agentes exercida 

por uns sobre os outros; é condição delle ter muitos sujeitos ou sujeito do plural. 

 

Intransitivo é o verbo cuja acção se completa em si mesmo. 

O verbo intransitivo tem em sua forma o nome que representa o paciente. Elle póde 

ter o complemento claro, quando se lhe junta algum modificativo. E se pòde tornar transitivo 

com alteração da significação. 

 

Pronominal é o verbo cuja acção se transmitte ao proprio sujeito sem que elle seja 

seo objecto. Este verbo dá logar á voz media ou reflexa, porque com effeito se pòde diser na 

activa e na passiva tendo o mesmo sentido. Elle nasceu do máo emprego de certos verbos 

latinos que tinhão o sujeito incluidos em sua significação, e como transitivos exigião 

complemento; em portuguez conservou-se o complemento latino mas deu-se por sujeito, não 

o que elle tinha em si; mas o nome da pessoa de que se tratava. 

 

O verbo conforme sua significação póde ser absoluto ou relativo. Absoluto é aquelle 

cuja significação não se liga a outra idéa. Relativo é aquelle cuja significação pede um termo 

explicativo que a complete.  Estas qualidades pódem ser de qualquer verbo, transitivo, 

intransitivo ou pronominal. 

 

XIX 

 

A significação dos verbos exprime-se tambem por diversos graus; nelles se 

considerão: o positivo, o inchoativo, o frequentativo, e o continuativo. 

Positivo é o que exprime facto simples. 

Inchoativo é o que exprime facto que começa e 



 

 - 29 - 

toma incremento. Dos inchoativos alguns á imitação do latim se exprimem por verbos 

simples, formados dos positivos com a terminação escer; outros se formão com os auxiliares 

ir e vir e o gerundio dos verbos positivos. 

Frequentativo é o que exprime facto que se repete. Dos frequentativos uns se 

exprimem por verbos simples com a terminação itar ou ejar; outros com os auxiliares andar 

ou viver juntos ao gerundio dos positivos. 

Continuativo é o que indica persistencia e duração do facto enunciado. Elle se 

representa com o auxiliar estar junto ao gerundio do positivo. 

 

XX 

 

Auxiliar é o verbo que serve para formar as linguagens compostas de outros verbos. 

Elles nascem da necessidade de supprir as linguagens que nos verbos faltão. 

Os auxiliares se comprehendem em tres classes: 1ª auxiliares da voz activa, 2ª 

auxiliares dos verbos derivados, 3ª auxiliares da passiva. 

São auxiliares da activa ter, haver e dever. Elles se empregão com o presente 

impessoal do infinito, quando se quer indicar idéa de futuro; ou com o supino, quando se quer 

indicar idéa de passado. 

Com o infinito, haver indica designio e intenção de realisal-o; ter indica necessidade 

de realisação; dever indica necessidade imposta independente da vontade do sujeito. Com o 

supino ter tem simples valor de forma verbal indicativa de modo, tempo, numero e pessoa; 

haver se usa em lugar de ter; dever nunca é usado. 

Além destes tambem se costuma considerar poder e querer para os modos optativo e 

potencial. 
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São auxiliares dos verbos derivados andar, viver, ir e vir, estar, usados como já foi 

dito. 

São auxiliares da passiva ser e estar. 

Qualquer dos verbos ditos tem sua significação que perdem tornando-se auxiliares; a 

excepção de ter e estar na passiva cuja propriedade parece residir unicamente no adjectivo 

verbal. 

 

XXII 

 

São nomes verbos essas palavras que tem a propriedade de affirmar relações, e 

significar idéa de tempo com a idéa de substancia ou qualidade. 

São delles o participio, o supino e o gerundio. O presente do infinito, posto que se 

tome muitas vezes em logar do substantivo, é por accidente, e não por natureza. 

 

O participio tem da natureza do verbo por que affirma relações, com circumstancia 

de tempo, tem sujeito, e rege os complementos dos verbos donde nascem; tem do adjectivo 

porque exprime idéa de qualidade, e se junta ao substantivo. 

O participio pode ser presente, preterito e futuro; e em qualquer dos casos é do verbo 

substantivo, ou do attributivo, e destes é activo ou passivo. 

Os participios, como as outras linguagens do infinito, se resolvem em linguagens dos 

modos finitos. Quando seu sujeito é um termo de outra oração, elle se resolve com o relativo 

conjunctivo. 

Quando tem sujeito proprio resolve-se com uma das conjuncções como, quando, 

emquanto, depois, que.  Os participios do verbo substantivo não exprimem outra cousa sinão 

a affirmação simples, e se formão como os participios activos. 

O participio activo do presente tem sua forma em ando, endo, indo, ondo, e concorda 

invariavel com o 
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substantivo.  Antigamente tinha, como os latinos, formas em ante, ente, inte, variaveis; estas 

porém perderão a significação de tempo, e conservarão sómente a de qualidade com a idéa de 

actividade. 

Assim elle tem a mesma forma que o gerundio e participio futuro passivo; 

distinguindo se do gerundio, porque este tem força de substantivo; e do participio passivo 

porque varia e tem idéa de futuro. 

O participio passivo do presente é uma linguagem composta do participio presente 

do verbo ser e o adjectivo verbal passivo, tambem chamado participio passivo. 

 

O participio activo do preterito é linguagem composta do participio preterito do 

verbo ser e o supino do verbo que se conjuga. 

O participio passivo do preterito é igualmente uma linguagem composta com o 

participio preterito do verbo ser e o adjectivo verbal passivo. Considera-se geralmente a forma 

em ado, ido, osto como participio passivo; mas ella é apenas adjectivo verbal passivo, como 

são activas as formas em ante, ente, inte. Por isso ellas exercendo funcções de participio 

suppõem occulto o verbo ser. Alguns destes adjectivos verbaes passivos tomão significação 

activa, outros tomárão até significação de substantivo com uma e outra idéa. 

O participio activo do futuro representa-se por uma linguagem composta do verbo 

auxiliar ter haver ou dever e o infinito do verbo conjugado. Ha uns adjectivos verbaes que tem 

significação de tempo futuro, e são originados dos participios futuros latinos, mas perderão a 

força de signaficar affirmação. 

Muitos delles tambem se transformarão em substantivos. 

Os participios passivos do futuro formão-se tambem com algum dos auxiliares junto 

ao infinito do 
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verbo apassivado. Ha adjectivos verbaes com força de futuro e passivos nascidos dos 

identicos latinos, estes perderão como os activos propriedade de affirmar relações. Outros se 

tornarão substantivos com idéa de futuro e passividade. 

   

XXIII 

 

O supino é uma forma verbal que se juncta aos verbos auxiliares para formar os 

tempos compostos que supprem os que faltão nas linguagens simples. 

O supino é originario do participio passivo, que antigamente se conjugava com os 

verbos ter e haver para suprir os tempos que nas linguagens simples faltavão, o uso fot 

prescrevendo a concordancia, e os deixou invariaveis; antigamente se dizia: as leis que 

havemos feitas; depois. As leis que havemos feito. 

Pela semelhança de forma com o supino latino, elle se chamou supino; mas nenhuma 

funcção tem de supino, que em portuguez é representado pelo infinito com as preposições a, 

para de; como. As fontes estarão a correr. 

 

O gerundio é uma forma verbal que tem força de substantivo; só pelo sentido se 

destingue do participio presente; o que dá lugar a constantes confusões; uns não fazem 

perfeita distincção entre elles, outros negão a existencia de um delles; antigamente porém se 

distinguião bem, quando o participio se escrevia em anto, ento, into. O gerundio é um nome 

verbo que serve sempre de complemento. Quando os verbos servem de substantivos usão-se 

no gerundio ou nos tempos do infinito regidos de preposição; estes então se considerão 

tambem gerundios. Antigamente o gerundio era regido de qualquer preposição, hoje e raras 

vezes admitte a preposição em. E’ melhor 
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todavia demonstrar que as formas em ando são sempre participios. 

 

XXIII 

 

Preposição é a palavra que liga duas palavras, mostrando a dependencia em que ellas 

se achão. 

Ellas são: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, 

sob, sobre. As preposições vem sempre antes de uma palavra que serve a outra de 

complemento; a palavra modificativa chama-se subsequente, a modificada antecedente. 

Soffrem alteração as preposições, a, com, de, em, por. A contrai-se com o artigo femenino 

definito e o demonstrativo aquelle e liga-se ao artigo masculino definito. Com perde o m antes 

dos artigos, principalmente no estylo poetico por licença, ou no vulgar por brevidade. De 

perde o e antes dos artigos e algumas vezes antes de qualquer palavra começada por vogal. 

Em contrai-se em ‘n antes dos artigos e demonstrativos; antes dos indefinidos pode-se não 

contrair. Por troca o or em el antes dos artigos definidos; não é propriamente a preposição por, 

mas a preposição per, que hoje não se usa, assim como não se usa a preposição contraida 

polo, pola, as, os. 

Além d’estas preposições ha algumas outras compostas nas quaes entrão simples; por 

isso se diz, que a preposição simples com o nome regido forma complemento da palavra 

componente. 

 

XXIV 

 

Adverbio é a palavra que representa implicitamente substantivo regido de 

preposição. Algumas vezes elle pode encerrar tambem adjectivo. Elle é sempre modificativo 

do verbo, do adjectivo, ou de outro advérbio, em virtude da palavra que n’este se contem. 
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Os adverbios se distribuem em diversas especies. 

1ª. de modo e qualidade como: assim, alguns dos findos em mente. 

2ª. de quantidade: muito, pouco, assaz, tanto, quanto. 

3ª. explicativo: como, aliás. 

4ª. de frequência: as vezes. 

5ª. de ordem: primeiramente. 

6ª. de tempo: sempre, hoje, ainda, já. 

7ª. de logar: aqui, alli, acolá, lá. 

8º. de distancia: longe perto. 

9º. de affirmação: sim, certamente. 

10 de duvida: talvez, quiçá. 

11 de negação: não. 

12 de comparação: assim, como. 

Quando se ajunctão mais de um adverbio dos findos em mente, supprime-se a 

terminação dos primeiros e deixa-se clara somente no ultimo. 

Os adverbios compostos chamão-se locuções adverbiaes. 

 

XXV 

 

Conjuncção é a palavra que liga orações mostrando as relações em que ellas se 

achão. 

As conjuncções são de duas classes: de aproximação e de subordinação. 

Conjuncção de aproximação é a que liga orações na mesma relação ou identicas. Ha 

destas as copulativas, disjunctivas, adversativas e conclusivas. 

Conjuncção de subordinação é a que liga duas orações, dependendo uma da outra. 

Das conjuncções de subordinação umas exigem exclusivamente subjunctivo, outras 

admittem outros modos; nem uma porém imperativo, ou infinito. Ha delas quatro especies: 

circunstanciaes, condicionaes, causaes e subjunctivas. 

A conjuncção pertence sempre a oração ligada. 
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O que caracterisa a conjucção de primeira classe é que mudada nas orações ligadas não altera 

o sentido. Assim com a de segunda classe se caracterisa pela mudança do sentido quando 

mudada nas orações ligadas.  

A conjucção composta tambem se chama locução conjunctiva. 

 

XXVI 

  

Interjeição é a palavra breve que exprime sentimento subito da alma. A interjeição 

vale por uma oração e não é parte della. Ai quer dizer eu sinto dôr, mas não é sujeito, verbo, 

attributo ou complemento com os demais termos occultos. E’ portanto uma palavra implicita, 

que contem todos os termos de uma oração, e exprime um juizo não desenvolvido.  

Ha interjeições de dôr, de alegria, de susto, de surpreza, de indignação, de 

indignação, de desespero, de admiração, de animo, de silencio, de vocativo, de desejo. 

As palavras, ou orações que se usão em logar de uma interjeição são palavras 

interjectivas, como as expressões animo, mas se reduz a palavra dita a termo de uma oração. 

 

XXVII 

 

As palavras em sua origem podem ser vernaculas ou peregrinas; em sua formação 

podem ser simples ou compostas; primitivas ou derivadas. 

Peregrinas são as palavras de lingua extrangeira que se usão em outra. Taes palavras 

só devemos usar quando não tenhão correspondentes em nossa lingua, e quando sejão usadas 

ou porque as não temos ou por não serem mais expressivas devem ser quanto possivel 

naturalisadas. 

Vernaculas são as palavras que se originão na pro- 
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pria lingua, segundo as regras constantes de sua indole. Em portuguez são venaculas as que 

mediata ou immediatamente vierão do latim ou das linguas que concorrerão para a formação 

da nossa. 

 

Simples são as palavras que se representão por um sò termo.  

Compostas são as que se representão por mais de um termo. As palavras compostas 

podem ser de dous modos ou influindo uma na significação da outra; ou sem influencia 

mutua; no primeiro caso a radical é composta de duas partes, uma fundamental a raiz; outra 

modificativa, o prefixo; e se escrevem reunidas; no segundo caso ellas se representão 

separadas pela linha de união. 

 

Primitivas são as palavras que indicão uma idéa primeira na concepção.  

Derivadas são as que se formão de outras para representarem idéas que se referem as 

primitivas. As palavras derivadas se formão por addição de syllabas finaes que alterão a 

significação primeira da palavra conservando somente uma referencia a ella;  estas syllabas ou 

lettras, chamão-se  suffixos e se distinguem  das desinencias que não alterão a significação 

primeira da palavra. 

 

As palavras portanto se podem decompor em raiz, radical, terminação, prefixo. 

A raiz exprime uma idêa de que provem todas as outras. 

A radical exprime a idéa principal que a palavra significa. O prefixo exprime uma 

idéa principal que se liga a outra. O suffixo exprime uma idéa que altera a significação 

principal de uma palavra.  

A desinencia exprime uma idéa accessoria que accompanha a principal. 



 

 

- 37 - 

Por exemplo a palavra reservado se decompõe no prefixo re, raiz, serv suffixo ad, 

terminação o, a raiz indica a idéa fundamental de guardar; o prefixo junta a esse a idéa de 

posposição; o sufixo ad mostra acção de ser apropriada alguma cousa a algum fim; a 

terminação o indica genero masculino e por sua privação de designativo plural indica numero 

singular; o prefixo re com  a raiz serv e o suffixo ad formão a radical. 

 

CONJUGAÇÃO DO VERBO AMAR 

INFINITIVO 

 

Presente Impessoal 

Amar  

Presente Pessoal 

Amar eu                                                       Amarmos nós  

Amares tu                                                    Amardes vôs 

Amar elle                                                     Amarem elles 

 

Pretérito impessoal 

Ter Amado 

Pretérito Pessoal 

Ter eu amado                                            Termos nós amado 

Teres tu amado                                         Teres vôs amado  

Ter elle amado                                          Terem elles amada 

 

Futuro Impessoal 

Ter te amar 

Futuro pessoal 

Ter eu te amar                                             Termos nós de amar 

Teres tu de amar                                          Terdes vós de amar 

Ter elle amado                                              Terem elles de amar 
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Particípios Presente 

Amado 

Pretérito 

Tendo amado 

Futuro 

Tendo de amar 

Supino 

Amado 

Adjectivo verbal activo 

Amante 

Adjectivo verbal passivo 

Amado                                                             Amados 

Amada                                                             Amadas 

 

INDICATIVO 

Presente 

Amo                                                              Amamos 

Amas                                                             Amais                                                  

Amo                                                              Amão 

 

Pretérito Imperfeito 

Amava                                                          Amámos 

Amavas                                                         Amaveis 

Amava                                                           Amavão 

Pretérito Perfeito 

Amei                                                            Amámos 

Amastes                                                     Amastes 

Amou                                                           Amárão 

Pretérito mais que perfeito 

Amára                                                          Amáramos 

Amáras                                                        Amáreis 



 

 Amára                                                         Amárão 
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Amárei                                                         Amaremos 

Amarás                                                        Amareis 

Amará                                                          Amarão 

Futuro Pefeito 

Teria amado      Teremos amado 

Terás amado      Tereis amado 

Terá amado      Terão amado 

 

CONDICIONAL 

Futuro Imperfeito 

Amaria      Amaríamos 

Amarias      Amarieis 

Amaria      Amarião 

 

Futuro Perfeito 

Teria amado                                                 Teriamos amado 

Terias amado                                               Teries amado 

Teria amado                                                 Terião amando 

 

IMPERATIVO 

Presente 

Ama                                                               Amai 

 

SUBJUNCTIVO 

Presente 

Ame                                                               Amemos 

Ames                                                              Ameis 

Ame                                                               Amem 
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Preterito Imperfeito 

Amasse      Amassemos 

Amasses      Amasseus 

Amasse      Amassem 

Pretérito Perfeito 

Tenha amado                                             Tenhamos amado       

Tivésseis amado                                        Tenhais amado 

Tivesse amado                                           Tenhão amado    

Futuro Imperfeito 

Amar                                                             Amarmos 

Amares                                                         Amardes 

Amar                                                             Amarem 

 

Os tempos compostos não são exactamente correspondentes a essas linguagens, mas 

são as que mais se approximão das que faltão. Os verbos auxiliares podem entrar com todos 

seus tempos para formar linguagens compostas; ellas exprimem estão a idéa de tempo auxiliar 

e a de passado que o supino representa. 

 


