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Theoria das Proposições 

 

I 

 

Proposição, oração, ou phrase é o enunciado de um juiso por meio da palavra. 

Todas as vezes que formamos conceitos e os exprimimos por palavras, formamos 

proposições. 

Em regra em cada um ha um facto de que se tracta, o predicado, e um individuo a 

quem se refere o facto, o sujeito; ex: os pássaros voão. Em alguns casos o facto é 

exclusivamente exercido por um sujeito que fica occulto, e a proposição consta somente do 

verbo predicativo; ex: Chove. Ha verbos de predicação incompleta que para exprimir o 

predicado tem junto um adjectivo ou equivalente, neste caso o predicado é expresso por um 

verbo com um attributo; ex: O Sol é luminoso. A lua ficou desmaiada. Quando a significação 

geral de qualquer dos termos se especialisa, a este se junta um modificativo, que pode ser uma 

palavra, um grupo de palavras ou uma oração, ex: Os animais da Australia tem fórmas 

extraordinárias. Assim a proposição consta de dous termos essenciaes, o sujeito, e o 

predicado, unicos ou acompanhados de modificativos. 

Alem dos elementos essenciaes e modificativos as proposições tém elementos 

connectivos, que unem as  
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proposições e partes das proposições, e elementos absolutos, que por si sós valem 

proposições. 

 

II 

  

Sujeito é o termo que se affirma uma acção, qualidade, ou estado; representa o 

objecto principal de que se falla, e exercita o significado do verbo. 

Elle se exprime: 1º por um substantivo, ex: O gato mia; 2º por um pronome, ex: Nós 

pensamos, 3º por qualquer palavra substantivada, ex: O não desespera; 4º por uma clausula 

ou oração, ex:  E´ innegavel que a terra gira. 

O sujeito pode ser modificativo: 1º por um adjectivo, ex: Desfez-se a nuvem escura. 

2º por um apposto, ex: O amazonas, rio caudal, nasce no Perú. 3º por um substantivo com 

preposição, ex: Placas sem fim cobrem o sólo. 4º por uma clausura ou oração, ex:  

Surgem d`água dois velhos que estilao  

Bastas Gottas das barbas compridas.  

Camoneana Brasileira 

 

III 

 

O predicado exprime acção, qualidade, ou estado que se refere ao sujeito.  

O predicado se representa: 1º pelo verbo predicativo simplesmente, ex: Os animaes 

vivem. 2º por um verbo de predicação incompleta com o attributo, ex: Deus é eterno. O 

attributo é essencialmente um adjectivo, e virtualmente qualquer palavra ou oração que 

represente qualidade ou maneira de ser; ex: do attributo adjectivo: O Tejo era sereno. Ex: do 

attributo substantivo: O homem é animal; ex: do attributo pronome; Si tu foras eu; ex: do 

attributo oração: Morrer é perder a vida. 
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O predicado pode ser modificado: 1º por um substantivo ou por pronome 

directamente regido de preposição, ex: Os homens povoão a terra. O sol nos aquece, 2º por 

um substantivo ou pronome directamente regido de preposição, ex: Os corações de susto 

desfalecem. 3º por um adverbio ex: Entra assim no meio d’agua o Deus do vinho, 4º por uma 

oração, ex: N’isto o mestre brada: amoina o pano! 

 

IV 

 

 Modificativo é o termo que especialisa ou explica a significação de outro termo. 

Tambem se chama complemento ou adjuncto. O modificativo pode ser concordado ou regido. 

 Concordado é o que se liga ao modificado por identidade de forma. Pode ser: 1º o 

adjectivo, ex: Trombetas sonoras vão tocando. 2º o apposto, ex: O amazonas, rio caudal. 

 O regido liga-se directamente pelo sentido, ou por intermédio da preposição, d’ahi 

vem chamar-se directo ou indirecto. Elle pode ser representado: 1º pelo substantivo, ex: 

Camões, o raio de Téo gênio o horisonte da historia hoje illumina. 2º pelo pronome, ex: Do 

genio a sello assignalou-te a fronte. 3º pelo adverbio, ex: O peito heróico generoso perdão 

jamais recusa, 4º pelo verbo no infinito, ex: O vapor estava a sahir, 5º por uma oração, ex: 

Nem a gazella tímida receia que alguém do calmo abrigo a paz lhe quebre. Ha um caso de 

modificativo regido de preposição representado por adjectivo, oriundo de uma oração 

contracta, ex: Por feliz livrou-se do perigo. 

 

V 

 

 Qualquer dos termos se diz simples, composto, ou complexo. O termo simples, é o 

único na espécie, ex: Os peixes nadão. O termo composto é formado de 
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dous ou mais termos da mesma espécie coordenados, ex: cabeças, braços, pernas pelos ares 

vão saltando. O termo complexo tem modificativos, ex: A lua que nos allumia é um satellite, 

o termo são seus modificativos chama-se termo lógico ou total; cada um dos termos distinctos 

chama-se termo grammatical ou parcial. 

 

VI 

 

 Connectivos são os termos empregados para ligar as palavras e as orações. Podem ser 

as proposições, as conjucções e as palavras conjuctivas. 

 As preposições ligão complementos e orações infinitivas, ou participiaes, ex: As 

manchas do sol. O poder de dominar as vontades alheias. Em surgindo o dia fez-se de velha. 

 As conjuncções ligão palavras na mesma relação, orações subordinadas e proposições 

coordenadas, ex: O sol e a lua. Irei, si quizeres. O homem põe e Deus dispõe. 

 As palavras conjunctivas ligão orações subordinadas, ex: O sol que nos alumia. A 

terra onde vivemos. Vales tanto quanto tens. 

 

VII 

 

 São elementos absolutos a interjeição, o vocativo, e certas palavras que por si sós 

valem uma oração. Ex de interjeição: Ah! Fui infeliz! Ex. de vocativo: Ceos, valei-me. Ex de 

outras palavras: Aspiras a gloria? Sim, aspiro.  

 

VIII 

 Período é a expressão de um pensamento completo e perfeito por uma ou mais orações 

grammaticaes. O período pode constar de uma só prosi- 
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ção simples, de uma só proposição contracta, de uma só proposição complexa, ou da 

combinação de duas ou mais proposições de qualquer espécie coordenadas. 

 

IX 

 

 A proposição simples contem um só termo de cada espécie, e é por sua natureza 

absoluta; tem o verbo no indicativo, este algumas vezes é representado pelo subjunctivo. 

Ex. do 1º caso: 

Inda murmurão do Mondego as águas os maviosos ais de Ignez de 

Castro. 

Cam.Br 

Ex. do 2º caso: 

Nymphas soprai-lhe a fúria sonorosa e grande. 

Ex. do 3º caso: 

E a Márcia tuba nos términos do mundo 

Leve o canto immortal 

Cam.br 

X 

 

A proposição contracta se forma de varios termos da mesma especie subordinados ao mesmo 

sentido; ex: 

De Duarte foi breve o reinado 

E curtido de grande afficção. 

Cam. Br. 

A proposição contracta se pode decompor em muitas proposições da mesma especie. 

As irreductiveis á analyse não são contractas, embora os termos sejam compostos, ex: Subio 

no throno seo filho e successor. 

XI 

A proposição complexa é a que comprehende duas ou mais orações com dependência 

reciproca, tam- 
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bem chamadas clausulas. A que rege as demais chama-se fundamental ou principal, e tem o 

verbo no indicativo ou no imperativo. A que modifica ou completa a principal chama-se 

subordinada, e tem o verbo em qualquer modo, mesmo no imperativo, quando se repetem 

textualmente phrases expressas por outrem, ex: 

Curvai ao vate a fronte coroada 

Que o verdadeiro rei é quem vos canta. 

Cam. Br.  

As orações subordinadas dos modos finitos ligão-se a sua regente. 

1º pelos adjectivos e adverbios conjunctivos, e servem de modificativo aos 

subsantivos. 

Ex. de adjectivo conjunctivo 

 A luz que vibra dos olhos 

Serena a vaga revolta. 

Cam. Br. 

Ex. de adverbio 

Era no tembro alegre quando entrava 

No roubudor da Europa a lua phebla. 

Camões. 

2º pelos adjectivos e adverbios interrogativos ou exclamativos, e servem de 

modificativo aos verbos de acção, ex: 

Comendo alegremente perguntavão 

Pela arabica língua d’onde vinhão 

Quem erão? de que terra? que buscavão? 

Camões. 

Quando não tem verbo regente estas orações podem se reputar proposições absolutas, 

ex: Quem penetra os arcamos da Providencia? 

3º pelas conjuncções de subordinação, e servem de sujeito e modificativo. 
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As da conjuncção subjunctiva que servem de sujeito ou modificativo da acção do 

verbo. 

Ex. servindo de sujeito. 

Que outrem possa louvar esforço alheio 

Cousa é que se costuma e se deseja. 

Camões. 

Ex. servindo de modificativo. 

Fingem que isemptas vão e descuidadas. 

Camões. 

As orações das compostas da subjunctiva que ou completão a significação das 

palavras relativas, ou exprimem circunstancias. 

Ex. do 1.º caso: 

De que não saia em terra toda a gente 

Ainda que me pese estranhamente 

Em muito tenho a muita obediência 

Camões. 

Ex. do 2.º caso: 

Dai-me agora um som alto e sublimado 

Por que de vossas aguas Phebo ordene 

Que não tenhão inveja ás de Hypocrene 

Cam. 

 

As das subjunctivas como, si, quando, porque são modificativos da acção do verbo, 

ex: 

Pergunta-lhe depois si estão na terra 

Christãos como o piloto lhe dizia. 

Cam. 

 

As das conjuncções comparativas servem de termo aos comparativos, ex: 

Mais ladrões castigando à morte deu 

Que o vagabundo Alcides ou Theseo. 

Cam. 



As duas conjuncções circuntanciaes exprimem varias circumstancias que modificão o 

sentido de outras. Ex: 

Ja no largo oceano navegavão 

Quando os Deuses no Olympo luminoso. 
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Se ajuntão em concilio glorioso. 

Cam. 

4.º pelas palavras correlativas, e servem de modificativo ás palavras a cuja 

significação se referem. Ex: 

Quaes para a cova as providas formigas 

Levando o peso grande acommodado 

As forças exercitão... 

Taes andavão as numphas extorvando 

A’gente portugueza o fim nefando. 

Cam. 

5.º pelo sentido, e servem de sujeito ou modificativo da acção do verbo; quando se 

repetem textualmente phares dictas podem ter o verbo no imperativo. 

Ex, com o verbo no imperativo 

Daí velas, dice, dai ao largo vento. 

 

As orações do verbo no infinito se ligão pelo sentido ou por preposição. 

As primeiras servem de sujeito, attributo, ou modificativo da acção do verbo e 

quivalem a orações do indicativo ou subjunctivo com a conjuncção que. 

Ex. servindo de sujeito e attributo: 

Morrer pela patria é perder a vida decorosamente. 

Ex. servindo de modificativo: 

Não soffre muito a gente generosa 

Andar-lhe os cães os dentes amostrando 

Cam. 

As orações do infinito ligadas por preposições servem de modificativo a outras 

palavras e exprimem circunstancias; equivalem a orações do indicativo ou do subjunctivo 

com a conjuncção que acompanhada da preposição que rege o infinito, ex: 

E vão a seu prazer fazer aguada 

Sem achar resistencia nem defesa 

Cam.  
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O infinito tem duas formas: a pessoal e a impessoal. 

Usa-se a impessoal quando o sujeito do infinito é o mesmo do verbo regente, ex: 

Bem poderás ó sol da vista destes 

Teos raios apartar naquelle dia. 

Cam. 

Usa-se a forma pessoal quando o sujeito do infinito não é o mesmo do verbo regente, 

ex: 

Eu vos prometto filha que vejáes. 

Esquecerem-se gregos e romanos. 

Cam. 

As excepções a estas regras do emprego do infinito são muito communs entre os 

classicos antigos, ex: 

E folgarás de veres a policia. 

 

As orações de participio si ligão pela concordancia do participio, ou pela regencia 

clara ou virtual de preposição. 

As primeiras são modificativos de algum substantivo termo de outra oração; 

equivalem a orações do indicativo ou subjunctivo com o adjectivo conjunctivo, ex: 

Os ventos brandamente respiravão. 

Das vellas cancavas inchando. 

Cam. 

As segundas exprimem circunstancias, tem sujeito proprio que vem depois do 

participio, e equivalem a orações do indicativo ou do subjunctivo com uma conjuncção 

circumstancial, ex: 

Porem ja como soes erão passados 

Que d’alli nos partíramos, cortando 

Os mares nunca d’outrem navegados 

Prosperamente os ventos assoprando 

 Cam.     
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As orações subornidadas podem ser subjectivas, atributivas, e modificativas, 

conforme servem de sujeito, attributo ou modificativo. 

A subjuctiva liga-se: 1.º pela conjuncção subjunctiva que com o verbo no indicativo 

ou no subjunctivo; ex: Que a terra gira innegavel.  

2.º pelo sentido com o verbo em qualquer modo, ex: Amai-vos uns aos outros, é o 

preceito de Deus. 

A attributiva liga-se pelo sentido com o verbo em que modo, ex: Morrer pela pátria 

é perder a vida decorosamente. 

A modificativa liga-se 1.º pelas conjuncções, ex: 

Que eu seria desgraçado. 

Escreveu do fado a mão. 

Motte. 

2.º pelas palavras conjunctivas, ex: 

E’ a verdade 

Quem verifica 

E justifica 

De Deus a lei. 

  Padre Caldas. 

3.º pelo sentido com o verbo em qualquer modo, ex: 

E como rogos e palavras amorosas, 

Que é um mando nos reis que mais obrigo. 

Me dice: As cousas arduas e lustrosas 

Só se alcanção com trabalho e com fadiga. 

     Cam. Lu. 

4.º pela preposição com o verbo no infinito, ex: 

Desce a fama ás cavernas de Neptumno 

A celebrar o lusitano exforço. 

   Cam. Br. 

5.º pela concordancia e regência do particípio, ex: 

Respira brando o vento, inchando as velas 

A’s leves naos dos novos Argonautas. 

    Cam. Br. 
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XII 

São proposições coordenadas as que exprimindo pensamentos absolutos, concorrem 

para a formação do periodo. Podem ser simples, contractadas ou complexas. 

Ex. de periodo com proposição simples: 

De mui remotos seculos 

De Lysia vem a origem 

Some-lhe o berço mytico 

Do tempo atra caligem. 

  Cam. Br. 

 

Ex. de periodo com proposições contractas: 

Tritão, filho de Neptumno 

Era seo núncio e trombeta, 

Tinha feia a catadura, 

Grande o corpo, a pelle preta. 

   Cam. Br. 

 

Ex. de periodo com proposições complexas: 

Desce a fama o Lusitano esforço, 

Louva o grande valor da raça illustre. 

Que ao perigo jamais voltará o dorso. 

    Cam. Braz. 

 

A primeira preposição se diz principal, e as demais, approximadas. As approximadas 

ligão-se às principaes: 1.º pela conexão do sentido. 2.º pela identidade de termos, como se vê 

nos exemplos acima. 3.º pelas conjuncções de approximação, copulativas, disjunctivas, 

adversativas, e conclusivas. 

Ao Ceo que o salvara das graças o Gama 

E invoca o socorro da Guarda Divina 

    Cam. Br. 
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Entre as proposições coordenadas figurão as intercaladas, e as explicativas que são 

propriamente desenvolvimento do sentido do periodo, assim como as appositivas. 

Ex. do 1.º caso: 

De justo e duro Pedro nasce o brando 

Vede da natureza o desconcerto 

Remisso e sem cuidado algum Fernando. 

Cam. Luiz. 

 

Ex. do 2.º caso: 

Somos, um dos das ilhas lhe tornou 

Estrangeiros na terra lei e nação 

Que os próprios são aquelles que criou 

A natureza sem lei e sem rasão. 

Cam. Luz. 

 

Ex. do 3.º caso: 

Os fortes luzitanos lhe tornavão, 

Imos buscando as terras do oriente. 

Cam. Luz. 

 

XIII 

As proposições regulares devem ter tantas palavras quando são os termos 

necessarios, não devem ter palavras demasiadas, devem ter os termos na ordem natural da 

successão, e representados por palavras de significação propria. O contrario pode dar-se 

quando a necessidade o exige para a clareza, harmonia, ou elegancia. D’ahi vem a divisão da 

syntase em natural e figurada. 



As figuras são modos de dizer apartados das formas ordinarias; e podem ser de 

concordancia e de construcção. As figuras de concordancia são zeugma, syllepe, e synthese. 

São de construcção ellypse, pleonasmo, hyperbato, e enallage. 
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Zeygma é a figura pela qual uma palavra modificando a muitas, ou dellas 

dependendo concorda com uma só. Ex: 

As verdadeiras vossas são tamanhas 

Que excedem Rodamente e o vão Rugeiro 

E Orlando inda que fora verdadeiro. 

Camões 

Syllepse é a figura pela qual uma palavra modificando a muitas ou dellas dependendo 

concorda com um nome generico que as comprehende. Ex: 

Lisbôa e Cintra a frigia 

Dão preito ao novo rei. 

Camon, Brazil 

Synthese é a figura pela qual uma palavra concorda com outra subentendida que se 

relaciona com a modificada ou regente clara. Ex: 

Si do grande valor da forte gente 

De Luso não perdeis o pensamento, 

Deveis de ter sabido claramente, 

Como é dos fados grandes certo intento, 

Que por ella se esqueção os humanos 

De Assyrios, Persas, Gregos, e Romanos. 

................................................... 

Pois contra o castelhano tão temido 

Sempre alcançou favor do céu sereno 

................................................... 

Deixo, Deuses, atrás a fama antiga 

Que com a gente de Romulo alcançarão 

................................................... 

Tambem deixo a memoria que os obriga 

A grande nome.  Camões. 

Ellypse é a suppressão de palavras que o sentido facilmente entende. Ex: 

Rei tendes tal que, si o valor tiverdes  
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Igual ao rei que agora a levantastes 

Desbaratareis tudo o que quizerdes 

Camões. 

Pleonasmo é a repetição de ideas pelas mesmas palavras ou por palavras differentes. 

Ex. pelas mesmas palavras: 

Para o ceo cristallino alevantando 

Com lagrimas os olhos piedosos. 

Os olhos porque as mãos lhe estava atando 

Um dos duros ministros rigorosos. 

Para o avô cruel assim dizia. 

Camões. 

Ex. por palavras differentes: 

Sendo livre mui isempto 

Viu dos olhos Catherina. 

Bernardim Ribeiro 

Hyperbato é a transposição da ordem natural dos termos da proposição. 

Ex. em verso: 

Não faltão alli os raios de artificio  

Os tremulos cometas imitando 

.............................................. 

Mostra-se dos Cyclopas o exercicio 

Nas bombas que de fogo estão queimando 

............................................... 

A grita se levanta ao ceo da gente, 

O mar se via em fogos accendido. 

Camões. 

Ex. em prosa: 

Os grandes feitos que os portuguezes obrârão neste dia o Oriente os 

diga, eu creio que da illustre. 

Diu lhes será cada pedra um epitaphio mudo. 

Jacintho Freire 

Enallage é o emprego de palavras com significação de outra. Da-se por constraste, 

por semelhança ou por qualquer relação entre as palavras ou ideas que ellas representão. Ex: 
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Tal está morta a pallida donzella, 

Seccas do rosto as rosas e perdida 

A branca e viva cor co’a doce vida. 

Camões. 

 

XIV 

A maneira porque se dispõem as orações no periodo e as palavras na oração chama-

se ordem grammatical. 

Ella pode ser directa ou inversa. Directa é aquella em que os termos e as orações se 

achão na ordem natural de successão. Inversa é aquella em que se acha alterada a ordem 

natural da precedencia. A ordem natural exige em preimeiro lugar o sujeito depois o 

predicado, vindo os modificativos junto as palavras que modificão, no caso de mais de um 

modificativo da mesma palavra prefere o que mais interessa ao sentido. As preposições 

coordenadas vão umas após as outras na ordem da successão do pensamento; as orações 

subordinadas vão na ordem dos termos que representão. 

Ex de um periodo invertido passado para a ordem directa: 

O oriente diga os grandes feitos que os portuguezes obrárão neste dia; 

eu creio que cada uma pedra da illustre Diu será um epitaphio mudo 

para elles. 

Jacintho Freire. 

 

XV 

A estructura da proposição resulta da conveniencia na collocação dos termos e 

clausulas, e nas relações que podem ser de nexo, de concordancia e de subordinação. 

A collocação dispõe as palavras de modo que se 
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percebão suas relações, approxima as que o sentido exige approximadas e separa as que 

convem á clareza e a ordem separar. A lingua portugueza é propensa ás inversões, que forão 

muito usadas quando se fixou a lingua culta sob a influencia da imitação latina e uso dos 

poetas; hoje predomina a ordem directa pela influencia da linguagem scientifica que a exige a 

bem da clareza e pela influencia da litteratura franceza. A par da liberdade de collocação 

quanto o sentido o permitte, ha certas regras que não se podem alterar por exigencia do 

sentido ou do uso. 

Pelas relações de nexo as palavras se combinão pela conveniencia de sentido e 

formão as proposições, os periodos e os discursos. Sempre que as palavras ou clausulas não 

convierem entre si pelo sentido a proposição ou o discurso sera sem nexo, ainda que 

observadas as regras de construcção. Ex: O páo quaimou a chamma fria. Nesse exemplo, não 

obstante estarem observadas as leis da construcção, não ha nexo entre a acção do verbo 

quimou, o sujeito fogo, e o modificativo chamma, assim como entre o qualificativo fria e o 

substantivo chamma. 

Pelas relações de concordancia as palavras se appõem umas ás outras tomando 

formas analogas. Concordão o adjectivo e o substantivo com o substantivo, tomando formas 

correspondentes ao genero e ao numero, e verbo com o sujeito, tomando formas 

correspondentes ao numero e á pessoa. Entre proposições da-se a concordancia pela 

identidade de construcção. 

Pelas relações de subordinação as palavras e clausuras, recebem e exercem 

predominio entre si. Das palavras são regentes o substantivo, o adjectivo, o verbo e o 

adverbio; são regidas o substantivo, o pronome, o verbo no infinito, e o adverbio. AA 

regência se faz directamente pelo sentido, ou por intermedio da preposição. Das orações são 

regentes as princi- 
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paes, sobre as subordinadas, e as subordinadas sobre aquellas que as modificão. A regência 

dellas se faz pelo sentido, pelas conjuncções de subordinação, pelas palavras conjunctivas, e 

pelas preposições. 

A ligação das palavras se faz pelo sentido, pelas conjuncções de approximação, pela 

concordancia, e pela preposição. 

A ligação das orações se faz pelo sentido, por qualquer conjuncção, pelas palavras 

conjunctivas e pela preposição. 

 

Tendo em vista as funcções que as palavras e orações exercem na proposição, ellas 

se achão em relação predicativa, adjectiva, e adverbial. 

Relação predicativa é a que tem as palavras ou orações que modificão os 

substantivos. 

Relação adverbial é a que tem palavras e orações que modificão o verbo, o adjectivo, 

e o adverbio.                         


