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RESUMO 

PALAVRAS-CHAVE: Livro dos Oficios, Infante D. Pedro, De Officiis, Cícero, modalidade 
deôntica, ser + de + infinitivo, Teoria Formal Enunciativa 

 

Com esta investigação, pretendemos contribuir para aprofundar os estudos linguísticos 
de versões portuguesas medievais de textos latinos, nomeadamente a nível do uso da 
construção ser + de + infinitivo e do valor modal que veicula. Para isto, será analisada a 
tradução medieval do tratado De Officiis de Cícero, de nome Livro dos Oficios, da 
autoria do Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, onde exemplos desta construção 
abundam, fazendo-se uma comparação entre estes e as expressões latinas originais 
que foram objeto da tradução. Tendo sido feita uma revisão de alguns estudos de 
modalidade, esta investigação terá por base, em termos teóricos, a Teoria Formal 
Enunciativa, designadamente no que à modalidade deôntica diz respeito. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

KEYWORDS: Livro dos Oficios, Infante D. Pedro, De Officiis, Cicero, deontic modality, 
ser + de + infinitive, Teoria Formal Enunciativa 

 

With this research, we intend to contribute to deepen the linguistic studies of 
medieval Portuguese translations of Latin texts, especially in what concerns the use of 
the construction ser + de + infinitive and the modal value it conveys. In order to 
achieve this goal, we will analyze the medieval translation of Cicero's treatise De 
Officiis, named Livro dos Oficios, written by Infante D. Pedro, Duke of Coimbra, where 
examples of this construction abound. We will compare these examples with the 
original Latin expressions which were translated. Having reviewed some modality 
approaches, our study will be framed by the Theory of Enunciative Operations, in 
particular in what regards deontic modality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na presente dissertação, examinaremos dados obtidos a partir da análise da 

tradução quatrocentista do tratado De Officiis de Cícero, de nome Livro dos Oficios, da 

autoria do Infante D. Pedro, Duque de Coimbra.  

A pretensão em analisar a construção ser + de + infinitivo deve-se não apenas à 

alta produtividade que ela demonstra no texto em estudo, e que nos suscitou 

curiosidade, mas também ao facto de, numa investigação inicial ligada ao Seminário de 

Linguística Histórica (2010), termos constatado que praticamente não existem estudos 

concretos e profundos sobre esta construção, nem em Português Medieval (PM), nem 

em Português Europeu Contemporâneo (PEC). Este facto é tanto mais relevante 

quanto é possível perceber que a sua produtividade é óbvia ainda nos dias de hoje, 

como veremos. 

Neste sentido, procuraremos identificar as características desta construção, no 

sentido de determinar se o valor modal deôntico que aparenta veicular é, de facto, o 

que a caracteriza. Para isto, faremos não apenas um levantamento exaustivo das suas 

ocorrências no texto, distinguindo esta construção de outras aparentemente similares, 

mas analisaremos também as expressões latinas que originaram a tradução através 

desta construção, procurando identificar o valor modal que possuem. Isto permitir-       

-nos-á identificar pontos de contacto entre Latim e PM, verificando, neste caso 

específico, o grau de aproximação ou distância entre os dois textos. 

Para cumprir este objetivo, numa primeira parte, faremos uma breve análise do 

texto a nível pragmático, procurando verificar qual a sua intencionalidade e de que 

forma isso pode ajudar a determinar os valores modais no texto, nomeadamente a 

nível da modalidade deôntica, determinando, assim, as escolhas linguísticas do 

tradutor. 

Passaremos em revista, depois, e ainda que de forma não exaustiva, alguns 

modelos teóricos sobre a modalidade, procurando demonstrar a variedade de estudos 

existentes e alguns dos diversos pontos de vista que podemos seguir. Destes, 
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selecionaremos um modelo que nos parece conseguir explicar, de forma clara e 

coerente, as características da construção em análise. Para além disto, olharemos 

ainda para a expressão da modalidade em Latim, por forma a compreender também 

que construções e expressões veiculam valores deônticos, no sentido de nos ajudar a 

esclarecer os diversos valores que as expressões latinas traduzidas podem assumir. 

Após esta investigação, centrar-nos-emos concretamente no texto em estudo, 

observando de modo mais estrito a forma como a modalidade deôntica se expressa e 

que tipo de expressões ou construções são usadas para a veicular. Depois, 

analisaremos a construção ser + de + infinitivo, fazendo, em primeiro lugar, um 

levantamento dos diversos estudos existentes, tanto a nível do PM como a nível do 

PEC. 

Concluído este levantamento, procederemos a uma análise sistemática desta 

construção no texto em estudo, distinguindo-a, em primeiro lugar, de outras 

expressões estruturalmente próximas, mas que envolvem outros valores e não serão 

objeto de análise. Estabelecido o nosso corpus, será então feita uma descrição 

sintática e modal desta construção, que será corroborada, no subcapítulo seguinte, 

pela análise detalhada das ocorrências do corpus, no sentido de justificar os dados 

recolhidos, que serão, por fim, resumidos numa breve conclusão. 
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I. DESCRIÇÃO GERAL 

 

I.1 Âmbito da investigação 

Sabemos que “está ainda por fazer, em grande parte, um estudo filológico, e 

sobretudo linguístico, da tradução – tarefa árdua, com certeza, mas que se reclama 

pela necessidade e urgência de se estudarem as traduções e o português de 

quatrocentos” (Cardoso 1989: 509. Ver também Piel 1948: xxxv). Ora o Livro dos 

Oficios terá sido, à época, a primeira tradução portuguesa de uma obra clássica da 

literatura latina, revestindo-se de especial importância por poder servir de base a 

estudos linguísticos que analisem a aproximação/distância entre o texto escrito latino 

e as escolhas linguísticas adotadas na versão da época de Quatrocentos. 

Neste âmbito, há ainda muito trabalho a desenvolver, embora nos últimos anos 

tenhamos assistido a um recrudescimento do interesse pela área da tradução 

medieval, que já deu frutos nos trabalhos especificamente dedicados ao estudo de 

traduções de textos latinos – por exemplo, Martins (1963), Crespo e Frade (1967), 

Olsen (1984), Cruz (1986), Mourão (1988), Nascimento (1998a; 1998b), Crispim (2002), 

Cambraia (2003), Silva (2003), Costa (2007), Silva (2009) ou Frade (2011) – ou de 

outras línguas (francês, castelhano) – Ferreira (1987), Lucas (1988) ou Silva (2001) – 

tendo também aparecido edições sobre as versões que deram origem às traduções – 

por exemplo, Gonçalves (1999). 

Com esta investigação, pretendemos contribuir para aprofundar o 

conhecimento da língua portuguesa de Quatrocentos, analisando o valor modal da 

construção ser1 de + infinitivo, utilizada para traduzir expressões latinas específicas, 

como veremos. 

                                                             
1 Temos consciência de que as formas verbais daquele que hoje entendemos como o verbo ser não 

derivavam todas do mesmo étimo (ver, por exemplo, Brocardo 2011: 6-8; Nunes [1919] 1975: 332; 

Coutinho 1962: 367-368) – umas são derivadas de esse e outras de sedere, sendo que, na época 

medieval, nem sempre as formas derivadas de sedere exprimiam os valores atribuídos ao verbo esse, 

mantendo, por vezes, o sentido original de ‘estar (sentado)’. Tendo isto em atenção, utilizaremos, para 

designar este verbo, o infinitivo ser, que já surge no texto em estudo com o valor existencial – “Ca nom 

pode per algũa quisa seer algũu forte…” (LO I.10); “Que onde há torpeza, ally nom poder seer proveito” 

(LO III.163) –, aparecendo até nominalizado – “Mas o nosso estar e o nosso andar e o sseer e o jazer, 
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I.2 Caracterização do texto em estudo 

Bakhtine (1979: 275) defende que um locutor escolhe o seu género textual de 

acordo com a sua intencionalidade:  

“Un locuteur postule une telle compréhension responsive active: ce qu’il 

attend, ce n’est pas une compréhension passive qui pour ainsi dire, ne 

ferait que dupliquer sa pensée dans l’esprit d’un autre, ce qu’il attend, 

c’est une réponse, un accord, une adhésion, une objection, une 

exécution, etc. La variété des genres du discours présuppose la variété 

des visées intentionnelles de celui qui parle ou écrit.”2 

Tendo isto em conta, a história da origem do texto justifica a sua tipologia: 

Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.) estrutura esta obra como uma longa carta 

dirigida a seu filho Marco, que, na altura da composição, estudava em Atenas (na 

escola dos Peripatéticos), procurando explicar-lhe quais os deveres morais dos 

governantes e estabelecendo depois que princípios devem nortear a conduta do 

homem. Dado o tom moralizador e orientador que os conselhos do filósofo assumem, 

aparentemente Cícero, para além do filho como destinatário imediato, terá tido em 

mente, como sujeito dos seus conselhos, Octávio, o futuro imperador Augusto (Testard 

1974: 24), ou mesmo toda a jovem geração política que se preparava para assumir os 

destinos de Roma (Walsh 2000: xxvii). 

Na época medieval, Cícero, como Séneca, era muito admirado e o Infante         

D. Pedro reconhece o valor dos ensinamentos desta obra:  

“E ainda que a vossa Senhoria tenha muitos e mui boos livros que 

trautam da philosaphia moral, este antre elles deve seer bem prezado. 

                                                                                                                                                                                   
rostro e olhos e o movymento das mãaos, tudo tenha aquella fremosura das obras de que fallamos” (LO 

I.76). 

2 Como refere Viana (2009: 11), “as escolhas realizadas para a confecção de qualquer texto/género 

revelam características do público-alvo. Bakhtin (2000) argumenta que a escolha de um gênero textual 

reflete diretamente a influência do destinatário sobre a estrutura e estilo do enunciado, e que ter um 

destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e 

não poderia haver enunciado. As diversas formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas concepções 

típicas do destinatário são as particularidades constitutivas que determinam a diversidade dos gêneros 

textuais. O estilo do texto e sua composição nos sugerem como o locutor (ou escritor) percebe e 

imagina seu destinatário”. 
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Por que a mayor parte dos outros trautam que cousa som as virtudes (…); 

mas enssynam muy pouco como devemos husar dellas. E principalmente 

este declara como em cada virtude nos devemos aver e que maneira em 

cadahũa obra devemos de teer pera guardar ou cobrar estado virtuoso, 

assy que os outros per a mayor parte screvem da theorica, e a tençom 

deste he de mostrar a pratica.” (LO, Dedic. 3-4).  

E traduz o tratado tendo no pensamento não apenas o rei D. Duarte, seu irmão, 

mas também todos a quem poderia interessar: 

“por aproveitar ao(s) portugueses amadores de virtude que nom som ou 

ao diante nom forem alatinados, Eu me despus ao trabalho de tornar este 

livro em nossa linguagem” (LO, Dedic. 1-2).  

Verificamos, assim, que o objetivo da tradução, na sua essência, persegue o de 

Cícero, na medida em que pretende explicar e aconselhar, aos homens interessados, 

um conjunto de regras práticas para cumprirem os seus deveres:  

“Que o conhecimento da perfeiçom das virtudes traz desejo de seerem 

avidas, e a quem nom souber como as poderá cobrar, que lhe sera senom 

grande pena.” (LO, Dedic. 4). 

 
Face a estes contextos, e de acordo com o observado, a intencionalidade 

argumentativa e prescritiva do texto é clara. De facto, esta obra apresenta-se como um 

tratado sob a forma epistolar em que o autor, a partir da descrição das tarefas que 

competem ao governante, expõe e deduz toda uma argumentação sobre a 

importância e características dessas mesmas tarefas, prescrevendo depois atitudes a 

tomar e caminhos a seguir pelo seu interlocutor. Ao longo da obra, assim, há um eixo 

semântico claro, que é ocupado pela menção e enaltecimento de uma normativa ética 

governativa que um dirigente deve ter como referência na ação político-social em que 

se envolve. Estamos, assim, perante um conjunto de princípios morais inalienáveis, 

porque fundamentais para que o exercício governativo promova o correto 

funcionamento da sociedade.  
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Perante esta valorização normativa, a obra possui, assim, as características de 

um texto de carácter argumentativo com implicações de ordem injuntiva, como vemos 

em Adam (1992: 104; ver ainda Perelman e Olbrechts-Tyteca 2002: 50): 

“Un discours argumentatif vise à intervenir sur les opinions, attitudes ou 

comportements d’un interlocuteur ou d’un auditoire en rendant crédible 

ou acceptable un énoncé (conclusion), appuyé, selon des modalités 

diverses, sur un autre (argument/donné/raisons).” 

Neste âmbito, e porque estamos no domínio da ação – um locutor pretende 

que o seu interlocutor demonstre um determinado tipo de comportamento –, 

convém-nos observar este assunto sob um prisma pragmático3.  

Tendo em conta as categorias dos atos ilocutórios de Searle (1979: 13-14)4, 

encontramo-nos perante um texto onde predomina a categoria dos atos diretivos, 

através dos quais se procura obter uma ação por parte do destinatário, na medida em 

que impõem ou propõem uma determinada ação ou comportamento (Lyons 1977: 

745-746).  

                                                             
3
 “Los enunciados no sólo sirven para expresar proposiciones sino también para realizar acciones (…). 

Mientras las proposiciones ‘describen’ estados y por tanto pueden ser caracterizados en términos de las 

condiciones que deben cumplir para poder ser considerados verdaderos, la fuerza ilocutiva indica las 

condiciones exigidas para que la comunicación propuesta por el hablante sea comprendida por el 

oyente y pueda ser considerada como realizada con éxito. La fuerza ilocutiva, que pertenece al dominio 

de la acción, exige que las técnicas apropiadas para su análisis deban ser buscadas no en la teoría del 

significado sino en la teoría de la acción, esto es, un tratamiento de orden completamente pragmático” 

(Núñez 1991: 122). 
4 Ainda que não consensual (Núñez 1991: 137; Levinson 1997: 238-241), esta teoria apresenta distinções 

básicas que são comummente aceites, como é o caso da existência de atos diretivos: “the class of kinds 

of illocutionary acts divides into two jointly exhaustive and mutually exclusive subclasses. Let us 

designate one class the «├» class of kinds of illocutionary acts *read: ‘the assertive class…+, and the 

other the «!» class of kinds of illocutionary acts *read: ‘the imperative class…’+. (…) Telling that, 

objecting, reporting, predicting, and replying are examples of ├ kinds of illocutionary acts. (…) Ordering, 

requesting, entreating, and asking are examples of ! kinds of illocutionary acts” (Schiffer 2002: 95). “It is 

perhaps reasonable to assume that what Strawson and others have called basic illocutionary acts – 

notably making statements, asking questions and issuing commands or requests – are universal, in the 

sense that they are acts that are performed in all human societies (…). In what follows, we shall be 

concerned solely with the more basic speech-acts which may be assumed to be universal.” (Lyons 

1977:737). O próprio Levinson, ainda que questionando a teoria de Searle, aceita a existência de 

“recurring linguistic categories that no need explaining; for example, it appears that the three basic 

sentence types, interrogative, imperative, and declarative are universals” (Levinson 1997: 242). 
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Esta é a razão por que encontramos, por exemplo, verbos como consselhar, 

amoestar, dever ou poder. Note-se, neste âmbito, que a injunção poderia ser expressa 

sobretudo pelo imperativo5. Contudo, não é o que se verifica no texto, onde o 

imperativo é substituído, frequentes vezes, pelo presente do indicativo ou do 

conjuntivo, por exemplo. Assim sendo, consideramos que estamos variadas vezes 

frente a atos ilocutórios indiretos, onde proposições com um carácter declarativo 

assumem uma força ilocutória diretiva, mas não impositiva (Fonseca 1994: 159), que 

toma a forma de um pedido ou conselho inferido pelo destinatário6.  

Neste sentido, é de notar que esta força ilocutória é marcada semanticamente, 

no texto, por valores modais que expressam precisamente valores de conselho ou 

exortação, através dos quais se procura persuadir o destinatário do discurso a assumir 

como sua a normativa ética defendida. Interessa, pois, analisar com mais detalhe o 

campo da modalidade, por forma a delimitar, com mais precisão, o nosso objeto de 

estudo. 

                                                             
5
 “A modalidade injuntiva se expressa, em nossas línguas, pelo imperativo. Contrariamente às 

aparências, ela não tem força persuasiva, todo o seu poder vem da ascendência da pessoa que ordena 

sobre a que executa: é uma relação de forças que não implica adesão alguma. Quando a força real está 

ausente ou não se pretende a sua utilização, o imperativo toma a inflexão de um rogo. Por causa dessa 

relação pessoal implicada pela forma imperativa, esta é muito eficaz para aumentar o sentimento de 

presença” (Perelman e Olbrechts-Tyteca 2002: 179). 
6 “In indirect speech acts the speaker communicates to the hearer more than he actually says by way of 

relying on their mutually shared background information, both linguistic and nonlinguistic, together with 

the general powers of rationality and inference on the part of the hearer” (Searle 1979: 31-32). 
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II. A MODALIDADE 

 

II.1 Considerações teóricas preliminares  

Ainda que haja inúmeros estudos dedicados à modalidade, esta categoria 

linguística não é fácil de definir. De facto, e apesar das várias tentativas que têm vindo 

a ser efetuadas, continuamos, ainda hoje, sem obter consenso global a nível de uma 

definição genérica e dos diversos aspetos modais que as línguas apresentam. O campo 

teórico que envolve o estudo desta categoria é, portanto, muito diversificado, na 

medida em que, para além das diferentes definições dadas, há todo um espectro de 

valores – muitos deles não consensuais e cujo estudo é baseado, por vezes, em 

metodologias de análise distintas e com terminologias próprias – associados a esta 

categoria. Assim sendo, estamos perante um campo de estudo muito complexo. De 

facto, Bybee et al. (1994: 176) consideram que “it may be impossible to come up with 

a succinct characterization of the notional domain of modality and the part of it that is 

expressed grammatically”.  

Uma das dificuldades em estabelecer em concreto uma definição completa 

desta categoria reside no facto de, a este nível, existir uma série de modelos teóricos, 

cada um dos quais defendendo a existência de vários valores modais, subdivididos em 

categorias diversas e com nomenclaturas distintas.  

Lyons (1977:791-849) refere a existência da modalidade alética, da epistémica 

e da deôntica. A primeira está relacionada com a verdade necessária das proposições 

(que devem ser verdadeiras pelo menos num mundo possível), a segunda com o grau 

de conhecimento ou crença numa determinada proposição (que varia numa escala de 

necessidade e possibilidade) e a terceira com os valores de obrigação e permissão (ver 

também Nuyts 2006: 8-9).  

Palmer (1986: 102-103), por seu lado, assume que existem dois tipos principais 

de modalidade – a epistémica e a deôntica – e ainda uma terceira categoria, partindo 

das reflexões de von Wright (1951): a modalidade dinâmica. A modalidade epistémica 

relaciona-se, no seu ponto de vista, não apenas com as noções de possibilidade e 

necessidade, mas também com o grau de compromisso do locutor perante a verdade 
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da proposição expressa, implicando as atitudes de crenças, conhecimento, verdade, 

etc. em relação à proposição (1986: 51, 96, 121). A modalidade deôntica está 

relacionada com a ação do locutor ou de outros, implicando a existência de um 

elemento de vontade (obrigação, pedido, conselho, permissão, desejo, etc.). Expressa, 

assim, a atitude do locutor perante possíveis ações, suas ou de outros (1986: 10, 96-

97, 121). Por seu turno, a modalidade dinâmica está relacionada com a capacidade do 

sujeito envolvido na situação enunciativa realizar a ação expressa pelo predicado (can). 

Relaciona-se, assim, com a capacidade e a vontade (John can speak Italian; He’ll come, 

if you ask him), e não com a opinião ou atitude do locutor, revelando-se, assim, neutral 

ou orientada para o interlocutor (Nuyts 2006: 3-4). 

Mais tarde, Palmer (2001) advoga uma divisão entre modalidade proposicional 

e de evento. Na primeira engloba a modalidade epistémica e evidencial – "the 

essential difference between these two types is (…) that with epistemic modality 

speakers express their judgments about the factual status of a proposition whereas 

with evidential modality they indicate the evidence they have for its factual status" 

(2001: 8) –, ao passo que na segunda inclui a modalidade deôntica e a dinâmica, cuja 

diferença reside no facto de a primeira depender de fatores externos ao indivíduo – 

relacionando-se com os valores de obrigação ou permissão emanados por uma fonte 

externa –, enquanto a segunda depende de fatores internos, ou seja, relaciona-se com 

a capacidade ou vontade que emana do indivíduo, envolvendo assim valores de 

volição e capacidade: "in the simplest terms the difference between them is that with 

deontic modality the conditioning factors are external to the relevant individual, 

whereas with dynamic modality they are internal. Thus deontic modality relates to 

obligation or permission, emanating from an external source, whereas dynamic 

modality relates to ability or willingness which comes from the individual concerned" 

(2001: 9-10). 

Numa perspetiva cognitivista, por seu turno, Sweetser (1990: 49) defende a 

existência da modalidade epistémica e de outra que nomeia como root modality, 

termo que prefere a ‘deôntica’ na medida em que o considera mais abrangente: “root 

(is) a broader term (some might take deontic as indicative of purely social or moral 

obligation)” (1990: 152, n.2). Dentro deste último tipo de modalidade, documenta os 
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valores modais de obrigação, permissão ou capacidade (John must be home by ten; 

Mother won’t let him stay out any later), veiculados, por exemplo, por must, may, can, 

have to, ought, need to, shall e will. Já a modalidade epistémica denota valores de 

necessidade, probabilidade ou possibilidade (John must be home already; I see his 

coat.) e é olhada como uma extensão da modalidade anterior (1990: 56-68): “my 

proposal is that root-modal meanings are extended to the epistemic domain precisely 

because we generally use the language of the external world to apply to the internal 

mental world, which is metaphorically structured as parallel to that external world” 

(1990: 50). 

No campo da filosofia da linguagem, Von Fintel (2006: 2), por exemplo, 

documenta a existência de seis tipos de modalidade, que relaciona sempre com os 

valores de possibilidade e necessidade: a alética liga-se ao que é possível ou necessário 

num sentido lato, sendo de difícil exemplificação, segundo o autor; a epistémica tem 

em conta o que é conhecido e as provas existentes a nível do que é possível ou 

necessário; a deôntica, para além da possibilidade e necessidade, liga-se ao que é 

permissível e obrigatório, tendo em conta um conjunto de leis ou princípios morais; a 

boulomaica, a nível da possibilidade e necessidade, implica a manifestação dos desejos 

de alguém; a circunstancial ou dinâmica, relaciona-se com o que é possível e 

necessário tendo em conta um conjunto especial de circunstâncias; e a teleológica está 

ligada à expressão da possibilidade e necessidade nas circunstâncias em que se 

pretende atingir um determinado fim. 

Já Bybee et al. (1994: 177-181), no âmbito da linguística cognitivo-funcional, 

analisam esta categoria de forma diacrónica, descrevendo a existência de quatro tipos 

de modalidade – orientada para o agente, orientada para o locutor, epistémica e ligada 

à subordinação. No primeiro caso, estamos perante momentos enunciativos em que 

um agente é levado a realizar uma ação, razão pela qual aqui encontramos noções 

semânticas como as da obrigação (must, should), necessidade (need), capacidade (can) 

e desejo (would). A segunda refere-se aos casos em que o locutor impõe condições 

(dando ordens ou a sua permissão), pelo que é caracterizada por diretivas e por 

formas gramaticais optativas, exortativas, admonitivas (de aviso) e permissivas e ainda 

de imperativo ou proibição. Nestes dois tipos de modalidade encontramos, assim, 
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valores deônticos, sendo que o cerne é colocado no papel desempenhado pelo agente 

ou pelo locutor. De facto, para Bybee e Fleischman, o termo ‘modalidade deôntica’ 

revela-se redutor na medida em que, para estas autoras, “*it+ excludes certain 

semantically related notions such as ability (physical and mental) and desire that have 

linguistic expression similar to that of permission and obligation” (Bybee e Fleischman 

1995: 5). Já a modalidade epistémica implica a averiguação da verdade das 

proposições, pelo que aqui estão patentes as noções de possibilidade, probabilidade e 

certeza. Por fim, surge um quarto tipo de modalidade, associada a orações 

subordinadas (como as concessivas, que usam, por exemplo, although), onde se 

verifica o uso do conjuntivo (ver também de Haan 2006; Nuyts 2006). 

Tentando fazer um ponto da situação, Narrog (2005) considera existirem pelo 

menos três orientações metodológicas: uma analisa esta categoria em termos das 

atitudes dos locutores; outra baseia a sua análise na atualidade, factualidade, validade, 

realidade ou irrealidade de uma proposição; uma última fundamenta o seu estudo na 

expressão da possibilidade e necessidade. A sua proposta baseia-se na assunção de 

que, embora seja comum encontrar uma bipartição a nível da modalidade – 

deôntica/epistémica – é preferível analisar esta categoria em dois níveis – volição/não-

volição e orientação para o locutor/orientação para o evento. Neste âmbito, o autor 

advoga assim (2005: 685): 

 A modalidade pode implicar uma expressão de vontade (denotando, a este 

nível, obrigatoriedade, desejo, etc.) ou não (casos relacionados com a 

expressão da necessidade, dúvida, hipótese, etc.).  

 A modalidade tanto pode exprimir o julgamento pessoal de um locutor numa 

determinada situação (podendo incluir o seu interlocutor) – sendo aqui 

orientada para o locutor – como pode caracterizar as condições de um 

participante de um evento descrito, independentemente do locutor, 

implicando a descrição de uma situação e condições em que se encontram os 

seus intervenientes – modalidade orientada para o evento. 
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Na sua proposta, estes dois níveis entrecruzam-se, permitindo pôr em causa, 

em termos diacrónicos, a evolução deôntico > epistémico que tem sido comummente 

aceite como a mais usual. 

Por fim, os estudos de Culioli, no quadro da semântica enunciativa, propõem 

uma divisão da modalidade em quatro valores. O primeiro tipo implica a validação 

afirmativa ou negativa de um conteúdo, envolvendo a interrogação ou a injunção, por 

exemplo; o segundo relaciona-se com valores epistémicos; o terceiro corresponde à 

denominada ‘modalidade apreciativa’ (em que se emite um juízo qualitativo sobre o 

conteúdo da relação predicativa) e o quarto relaciona-se com uma modalidade que 

implica uma relação de influência entre sujeitos, implicando assim valores deônticos 

(ver Campos 1998: 39; Mounga 2007): 

“modalité sera entendu ici au quadruple sens de (1) affirmatif ou négatif, 

injonctif, etc. (2) certain, probable, nécessaire, etc. (3) appréciative [...] 

(4) pragmatique, en particulaire mode allocutoire, causative, bref, ce qui 

implique une relation entresujets” (Culioli 1968: 112).   

Com base na revisão da teoria de Culioli, e apoiando-se na tripartição de Bally – 

que defende a existência de “un jugement de fait, (…) un jugement de valeur, (…) une 

volition. La première opération relève de l’entendement, la deuxième du sentiment, la 

troisième de la volonté” (1965: 35) –, Campos defende que a relação entre o 

enunciador e a relação predicativa pode ser afetada de diferentes valores modais, 

podendo o enunciador manifestar, a nível da relação predicativa, três tipos de 

atitudes, que determinam o tipo de modalidade existente (Campos e Xavier 1991: 338-

343; Campos 2001: 169-173; 2004): 

 Atitudes de validação ou não validação da relação predicativa (através da 

afirmação, negação ou dúvida), baseadas no grau de conhecimento do 

acontecimento mencionado, possuem valor epistémico. Neste âmbito, a 

modalidade epistémica relaciona-se com o grau de conhecimento que o 

enunciador possui, a propósito da relação predicativa, associando-se os valores 

modais à constatação de que algo é ou não é. Encontramo-nos, assim, no 

domínio do certo e do não-certo, competindo ao enunciador a validação ou 
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não validação da relação predicativa ou o distanciamento em relação a essa 

validação ou não validação (Campos 2001: 170). 

 Atitudes que implicam a construção de juízos de valor intelectuais ou emotivos 

acerca de uma relação predicativa validada possuem valor apreciativo. 

Estamos, assim, perante a modalidade apreciativa, que implica a emissão de 

um juízo com valor qualitativo acerca de um estado de coisas.  

 Atitudes que implicam a criação de uma relação entre sujeitos (sujeito 

enunciador e sujeito do enunciado) possuem um valor deôntico. Aqui, estamos 

perante a modalidade intersujeitos ou deôntica, caracterizada pela presença de 

uma relação entre sujeitos em que um enunciador procura influenciar um 

coenunciador, que funciona como Agente. 

É no quadro desta teoria formal enunciativa, mais concretamente na tipologia 

proposta por Campos, que baseamos o nosso estudo, incidindo a investigação apenas 

na modalidade deôntica7, que convém descrever de forma um pouco mais 

pormenorizada. 

Segundo Campos (1997: 175-176), a modalidade deôntica implica que, numa 

dada situação de enunciação que se define pelas coordenadas ‘sujeito da enunciação’ 

e ‘tempo da enunciação’, há uma relação de influência entre o sujeito enunciador e um 

coenunciador, ou alvo deôntico, em que o primeiro demonstra vontade de 

modificação de uma dada realidade, procurando suscitar uma resposta por parte do 

segundo, pretendendo que esta seja validável numa determinada situação de 

enunciação fictícia (plano aorístico).  

Por outro lado, em termos referenciais, a validação, por parte do coenunciador, 

da relação predicativa construída pelo sujeito da enunciação ocorre necessariamente 

num tempo posterior ao do juízo modal. O hiato temporal que assim se estabelece é 

marcado, em termos linguísticos, ou no predicado verbal (que, sendo eventivo, 

                                                             
7
 Optámos por utilizar a nomenclatura ‘modalidade deôntica’ num sentido sentido geral, entendendo, 

no seguimento do que explica Campos (1998:158-159), que o valor deôntico implica dois tipos de 

valores modais: num, constrói-se um valor de asserção estrita, em que se descreve um estado de coisas; 

noutro, para além da asserção, impõe-se a realização de um estado de coisas ao coenunciador, sendo 

marcado por valores injuntivos (desejo, pedido, ordem, etc.). 
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permite observar uma transição entre situações e a existência de um intervalo entre 

elas) ou no adverbial (onde se marca uma distância entre o plano da enunciação e o 

plano aorístico). 

Esta relação estabelecida entre os sujeitos implica, assim, valores de 

necessidade e obrigação e é necessariamente uma relação de hierarquia: o sujeito da 

enunciação age no sentido de promover a ação do coenunciador (Campos 2001: 172). 

É, assim, interagentiva8: o sujeito da enunciação é agente quando impõe ao 

coenunciador um determinado dever na situação de enunciação e este último é agente 

da situação de enunciação fictícia que, no plano enunciativo, é construída como sendo 

eventualmente validável (Campos 1997: 177). A modalidade deôntica exige, assim, que 

os sujeitos sejam caracterizados pelo traço [+ animado] – sendo que o predicado 

verbal deve possuir um argumento externo caracterizado pelos traços [+ animado, + 

agente] – e que a relação predicativa tenha por base um evento ou atividade, sendo 

caracterizada pelo traço [-estativo] (Campos 1998: 161-162). 

 

 

II.2 Expressão da modalidade em Latim 

As gramáticas latinas de índole escolar abordam a questão do juízo deôntico de 

modo simples, na medida em que se limitam a assinalar de forma esparsa as diversas 

expressões e construções que, em Latim, exprimem a ideia de obrigação, sem existir 

qualquer capítulo dedicado, especificamente, às questões da modalidade. Por norma, 

encontramos, em todas, duas formas principais de expressar a obrigatoriedade/ne-

cessidade: o Modo Imperativo e a construção Perifrástica Passiva. Há, no entanto, a 

possibilidade de transmitir valores modais deônticos através de outras formas, como 

veremos, e alguns estudos já se dedicam concretamente a explorar questões de 

modalidade. 

                                                             
8
 Campos (1997: 181) defende que, por exemplo, no caso de uma relação predicativa como <( ) ser 

alto>, ela não seleciona um sujeito agentivo, pelo que não admite um juízo deôntico, que exige a 

existência de uma relação interagentes. Ver também Campos 1998: 159. 
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No caso do Imperativo (Figueiredo/ Almendra 1967: 209-212; Borregana 1999: 

87, 197-199; Bennett [1910]1982: 348-365; Ernout/Thomas [1951]1972: 252-254; 

Pinkster 1995: 256-262, 303), este é o modo latino que, por excelência, exprime a 

ordem e a proibição. No entender de Pinkster (1995: 256-259), as orações imperativas 

exprimem uma força ilocutiva diretiva, desiderativa e de permissão/concessão, 

podendo distinguir-se estes valores: a oração imperativa diretiva exige 

controlabilidade (a capacidade para realizar a ação mencionada – 1995: 22) e não 

permite a existência de uma situação anterior ao tempo da enunciação; a imperativa 

desiderativa e a concessiva não apresentam estas restrições. Dada a escassez de 

formas que possui, semanticamente o Imperativo é completado pelo conjuntivo com 

valor exortativo que exprime também a ordem e a proibição (Amemus patriam – 

“Amemos a Pátria”)9. Para além deste valor, o conjuntivo é apresentado como 

podendo exprimir o valor optativo, que marca o desejo (Vellem Socrates adesset – 

“Queria que Sócrates estivesse presente”), e o potencial, que traduz a possibilidade 

(dixerim – “tenha dito”).  

Por outro lado, formas verbais no presente do Indicativo podem ainda ser 

usadas em substituição do Imperativo ou do Conjuntivo exortativo (Bennett 

[1910]1982: 24-26; Pinkster 1995: 291), tal como o Futuro do Indicativo, que também 

pode expressar intenção/desejo, ordem ou possibilidade (Bennett [1910]1982: 38-43, 

59; Ernout/Thomas [1951]1972: 249-251; Pinkster 1995: 293). 

No que diz respeito à construção perifrástica passiva – formada pelo gerundivo 

do verbo principal e o auxiliar esse –, esta exprime o valor de obrigação/necessidade 

(exemplo: amandus sum – “devo ser amado”; abeundum est – “é necessário partir”), 

podendo indicar, neste âmbito, a futuridade (amandus ero – “deverei ser amado”; 

amandus sim – “deva ser/tenha de ser/seja amado”). Isto sucede porque o gerundivo 

apresenta um sentido futuro passivo: exprime “la notion verbale comme éventuelle et 

non comme réalisé, par opposition au participe en -tus” (Ernout/Thomas *1951+1972: 

                                                             
9
 Alguns autores distinguem estes valores, considerando, por exemplo, que existe o conjuntivo jussivo 

(ligado a ordens e comandos) ou o proibitivo (Bennett [1910]1982: 161-186; Woodcock [1959] 1998: 83-

-89, 95-97; Ernout/Thomas [1951]1972: 230-236). 
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263. Ver também Bennett [1910]1982: 441-442; Serbat 1975: 123; Touratier 1994: 

166-167).  

Esta forma, quando usada isoladamente, exprime também a ideia de 

necessidade/obrigação, tal como a ideia de intenção/fim (Figueiredo/ Almendra 1967: 

103, 105, 203; Borregana 1999: 100-101, 205; Bennett [1910]1982: 458; Woodcock 

[1959]1998: 93; Ernout/Thomas [1951]1972: 263, 285-286).  

Para além disto, o valor de conveniência/necessidade é transmitido também 

através de outras formas (Figueiredo/ Almendra 1967: 115, 168-169, 178, 173, 209, 

216, 222, 225; Borregana 1999: 108, 156; Woodcock [1959]1998: 92-95; 

Ernout/Thomas [1951]1972: 210-211, 247-248): 

 expressões como opus est, necesse est ou utile est; 

 verbos impessoais, na terceira pessoa do singular – como decet (“convém”), 

dedecet (“não convém”), oportet (“é necessário”), libet (“agrada”) e licet (“é 

lícito”); 

 formas verbais de esse construídas com genitivo: um dos seus valores é o de 

dever imputado a alguém (est igitur adolescentis maiores natu uereri – “é, pois, 

dever do adolescente respeitar os mais velhos”); 

 verbos que, só por si, exprimem pedido (oro, rogo, peto), exortação/conselho 

(moneo, hortor), ordem (iubeo), vontade (uolo, nolo, malo, impero) ou dever 

(debeo, possum). Destaca-se, aqui, ainda o verbo uideor, que pode significar 

‘parecer conveniente’. 

 
Por fim, verbos que exprimem dúvida na negativa ou interrogativa e se 

constroem com quin + conjuntivo podem também traduzir um valor deôntico. Note-se 

que, no caso das interrogativas, as expressões dubito an/dubium est an traduzem-se 

por ‘talvez’ e constroem-se com conjuntivo (Figueiredo/ Almendra 1967: 219, 221). Em 

Latim, assim, esta expressão aparentemente expressa a modalidade epistémica. 

Bennett ([1910]1982: 178-186, 246), contudo, inclui dubitare quin e non/haud dubium 

quin no conjunto de construções ligadas ao ‘conjuntivo deliberativo’ que surge ligado à 

volição, pois é usado em questões após a emissão de comandos ou conselhos. Permite 
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também demonstrar o reconhecimento de um dever ou de uma autoridade, podendo 

expressar, a este nível, a impotência para realizar uma ação ou a não hesitação em 

fazer algo (ver Ernout/Thomas [1951]1972: 311; Woodcock [1959] 1998: 143). Mais 

raramente, este conjuntivo expressa uma verdadeira deliberação, referindo-se ao que 

pode ser obrigatório fazer em determinada circunstância (Bennett [1910]1982: 184-

185. Para este último sentido, ver também Woodcock [1959] 1998: 143; Touratier 

1994: 138-139). Já Pinkster (1995: 254) considera que quin, quando usado em 

interrogativas (do tipo quin quiescis? “Porque não estás quieto?”), permite a criação de 

orações interrogativas com força ilocutiva diretiva, acabando até por vir a usar-se 

ligada a imperativos (Núñez 1991: 118, n.14) 

Alguns estudos lançaram um novo olhar sobre as questões da modalidade, ao 

começaram a analisar diversas ocorrências sob um prisma especificamente modal. 

Neste âmbito, destacamos as conclusões de Vilimer Llamazares (1988) que, naquilo a 

que chama ‘modalidad afectiva’, considera a existência de uma gradação a nível 

volitivo, referindo a existência, em Latim, de orações de diversos tipos: 

 as imperativas, que se dividem em orações com um sentido imperativo 

propriamente dito (usam o modo Imperativo) ou exortativo (usam o presente 

do conjuntivo); 

 as proibitivas, que usam as construções ne + presente/perfeito do conjuntivo, 

noli/nolite + infinitivo e caue/cauete + presente do conjuntivo; 

 as desiderativas, ou optativas, que utilizam o modo conjuntivo no 

presente/perfeito (desiderativa potencial) ou imperfeito/mais que perfeito 

(desiderativa irreal). 

 
Por seu turno, o Dictionnaire linguistique et historique de la Langue Latine (s/d) 

analisa várias construções com valor deôntico: aqui, Fruyt e Orlandini10 consideram 

que este tipo de modalidade envolve uma escala graduada cujos polos são a permissão 

e a obrigação, observando uma progressão entre licet (“é permitido”), oportet (“é 

conveniente”) e necesse est (“é necessário, obrigatório”). Para além disto, são 

                                                             
10 S.u. ‘necesse est’, ‘opus est’, ‘debeo’, ‘possum’. 
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analisadas as formas opus est e usus est, que exprimem a necessidade, e os verbos 

debeo e possum que, consoante os contextos, podem exprimir conveniência, 

permissão e obrigação, exprimindo interdição na negativa. 

Num outro estudo, Casadio e Orlandini (1987: 360-362) referem a existência de 

‘frases estipulativas’ que, no seu entender, se relacionam com uma força normativa, 

ligada à modalidade deôntica, podendo ocorrer com construções ou expressões como 

a perifrástica passiva, o genitivo, debet, opus est ou ne. 

Numa investigação mais aprofundada, Núñez (1991) estabelece uma divisão 

bipartida básica – modalidade epistémica e não epistémica –, considerando que neste 

último campo há lugar para a modalidade radical e para a deôntica. Segundo a sua 

perspetiva, a modalidade epistémica relaciona-se com o grau de conhecimento e de 

crença do locutor em relação ao conteúdo de uma proposição, implicando, assim, um 

grau de compromisso com o que é expresso, pelo que é de natureza subjetiva (Núñez 

1991: 39-43).  

Já a modalidade não epistémica implica valores modais não epistémicos 

relacionados entre si e que variam gradativamente a nível de força: de “é imperioso” 

ou “é obrigatório” a “é importante” ou “é apropriado” (Núñez 1991: 97). A este nível 

surge a modalidade radical, que se refere ao sujeito da predicação e envolve a 

enunciação de uma relação entre este e o predicado que tanto pode ser interna 

(relacionada com a capacidade de o sujeito realizar uma ação) como externa 

(obrigações ou permissões oriundas de entidades externas ao sujeito). Neste caso, o 

autor considera que não há implicação do sujeito, pelo que esta modalidade é de 

natureza objetiva e não performativa (Núñez 1991: 42-43, 63). O outro tipo de 

modalidade não epistémica é a deôntica, que se refere à realização de atividades 

voluntárias e controláveis por um agente animado. Encontram-se aqui ordens, 

pedidos, permissões, advertências ou ameaças, ou seja, ações que envolvem volição 

(Núñez 1991: 43, 114). Segundo este autor, a distinção entre os dois tipos de 

modalidade é fundamentalmente de ordem pragmática, já que depende sobretudo do 

contexto. Assim, a modalidade deôntica tem um carácter eminentemente 

performativo, isto é, implica a necessidade ou possibilidade de realização de 
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determinados atos por um dos participantes no ato de comunicação, o que não sucede 

na modalidade radical (Núñez 1991: 97). 

Ao aprofundar a caracterização da modalidade deôntica, o autor estabelece 

algumas diretrizes, das quais destacamos (Núñez 1991: 121-139): 

 É necessária a existência de uma autoridade normativa (a chamada ‘deontic 

source’, responsável pelo estabelecimento da norma ou prescrição) que pode 

não coincidir com o sujeito da enunciação e pode nem ter o traço [+ animado] 

(pode ser, por exemplo, uma norma moral). 

 Não é necessário que a ação seja realizável, bastando que seja possível, no ato 

de enunciação, imaginá-la como tal. 

 O acontecimento linguístico expresso na enunciação pressupõe a existência de 

um agente com o traço [+ humano]. 

 O sujeito da enunciação pode incluir-se como destinatário da norma veiculada, 

podendo interpelar-se a si mesmo, caso em que, a nível de força ilocutiva, 

estamos perante contextos de exortação e não de ordens. 

 O acontecimento linguístico expresso na enunciação refere-se sempre a um 

momento posterior ao ato de enunciação.  

Neste âmbito, revela que o juízo deôntico pode ser expresso de várias formas, 

entre as quais encontramos os modos imperativo, indicativo, conjuntivo (ver Magni 

2010: 203-207, 234-241), verbos e expressões modais e os enunciados interrogativos, 

por exemplo (Núñez 1991: 66-105, 139-140, 144-150, 206-218.). No seu estudo, 

analisa ainda vários verbos/expressões modais que exprimem necessidade e obrigação 

(necesse est, oportet, debeo) e a permissão (licet e possum) e investiga o uso dos 

tempos verbais, como o futuro (que associa preferencialmente à modalidade radical).  

Magni, numa análise de verbos e expressões modais (2010: 209), considera que 

possum exprime a possibilidade a nível deôntico (ver também 2010: 228), tal como 

licet, que exprime ainda a ideia de permissão. Debeo, por seu turno, é mais forte em 

termos deônticos, na medida em que implica a ideia de obrigação, o que sucede 

também com oportet (2010: 215, 228), ao passo que necesse est designa o valor de 
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necessidade. Já as formas de gerúndio, gerundivo e a expressão opus est expressam 

também a necessidade, mas são, em seu entender, semimodais: diferenciam-se das 

anteriores por terem somente valores modais dinâmicos e deônticos, não exprimindo 

valores epistémicos (2010: 210; Núñez 1991: 64).  
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III. OBJECTO DE ESTUDO: SER + DE + INFINITIVO 

 

III.1 A modalidade deôntica no texto em estudo 

Vimos já que a obra em estudo possui um carácter prescritivo que é marcado, 

no texto, por várias formas que expressam, em PM, a necessidade/obrigação, o que 

implica a presença da modalidade deôntica.  

Por um lado, em (1) está patente o modo imperativo, que, por excelência, 

veicula a obrigação, ainda que não seja frequente. Por outro lado, encontramos 

também em (2), por exemplo, o conjuntivo com valor exortativo11 (Silva 2008: 72, 76, 

83; Dias 1918: 201; Huber [1933]1986: 228-229) e a presença do presente (Huber 

[1933]1986: 228; Sequeira 1946: 124-125) ou futuro do indicativo (Vasconcélloz 1900: 

173; Sequeira 1946: 127), marcados por verbos ou expressões com valor modal como 

consselhar, amoestar, convir, dever, poder ou aver de (3) ou por expressões que 

englobam adjetivos com valor modal de necessidade ou obrigação (4): 

(1)  E tu aprende daquele que he príncipe dos philosaphos em esta hidade, e 

aprinde quanto quiseres. (LO I.7) 

E porende poem toda a femença de teu coraçom que poderes, e com 

todo trabalho te despoem a aprender, se o aprender se pode chamar 

trabalho, e nom delleitaçom. (LO III.151) 

(2)  de dous erros se devem os homeens de guardar: Hũu he que aquelo que 

nom soubermos non o ajamos por sabido, nem perfiosamente o 

afirmemos. (LO I.16) 

E sse o razoado for comprido, seja compenssado com a grandeza do 

proveito (LO II.105) 

Empero isto se faça com modo devydo (LO II.123) 

                                                             
11

 Usamos a definição de Said Ali, 1971, 323-324 que, ao referir o imperativo com valor incitativo ou 

exortativo afirma o seguinte: “o imperativo *é+ usado para induzir alguém a fazer alguma cousa no seu 

próprio interêsse, ou para fazer sentir que esta pessoa não é menos interessada que o indivíduo falante. 

Está compreendido nesta categoria o imperativo denotador de conselho, convite, admoestação, 

advertência, insinuação e outras noções semelhantes”. 
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E façasse de guisa que, se todos quiserem seer salvos, que he 

compridoiro de acorrerem a tal necessidade. (LO II.139) 

(3)   isto meesmo te consselho que tu faças (LO I.7) 

Por a qual cousa aficadamente te amoesto, meu Ciceram, que (…) tu os 

leas com boa deligencia. (LO I.8) 

Aquelles que per bem-aventurança som desenfreados, convem que 

sejam trazidos per quem delles tever encarrego (LO I.55) 

a onestidade por si soo ou principalmente antre as outras cousas deve 

seer preçada (LO I.10) 

E devemos a tẽer que nom he menos necessaria a fortelleza                  

(LO I.47) 

nos per o juizo dos outros muytas cousas devemos de fazer e mudar e 

correger. (LO I.87) 

Preguntam ainda, se alguém vender algũu servo, se ha de dizer os 

malles que em elle ouver. E diz que nom… (LO III.193) 

Nom he de dovidar que de cadahũa destas guisas o proveito nunca 

poderá contrariar aa honestidade. (LO III.153) 

(4)  Aquelles que querem seer temidos, necessario he que temam os que os 

temem. (LO II.108) 

E façasse de guisa que, se todos quiserem seer salvos, que he 

compridoiro de acorrerem a tal necessidade. (LO II.139) 

Por que qualquer que faz devisom de tres partes, e falla das duas, 

obrigado fica de fallar da terceira (LO III.152) 

 

Para além de todas estas formas que expressam a modalidade deôntica, 

encontrámos, no texto em estudo, uma sequência onde este valor também parece 

expressar-se: ser + de + infinitivo.  
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Constituída por formas do verbo ser a que se junta a preposição de e um verbo 

no infinitivo impessoal, esta expressão ainda hoje é utilizada em PEC, como nos 

mostram os exemplos seguintes (5), retirados do CetemPúblico: 

(5) “A primeira destas séries (…) é de ver, uma vez que tem como 

apresentador Desmond Morris...” (par=ext347495-soc-91b-2) 

“Daí que a publicação de um livro como este Conhecer o Voleibol seja de 

louvar na medida em que poderá sempre auxiliar a conhecer a forma de 

jogo adulto actual ...” (par=ext891418-nd-92a-1) 

E, como é de evitar que em casa de ferreiro haja espeto de pau, espera-se 

o esclarecimento em 1996 do já velho caso… (par=ext96053-nd-96a-2) 

Este exemplo é de registar porque contrasta com o que se passa nos 

portos do Norte (par=ext25039-eco-96a-2) 

Para Delors, não é de excluir que haja países que tomem uma iniciativa 

nesse sentido (par=ext1272382-eco-92b-2) 

um mercado potencial correspondente a um quinto da população mundial 

não é de desprezar (par=ext1124803-des-94b-2) 

 
Em todas as ocorrências referidas, esta expressão poderia ser substituída, por 

exemplo, por uma construção com dever, evidenciando um valor deôntico em PEC.  

Ora este mesmo valor parece estar presente também no texto em estudo. 

Assim, levanta-se a hipótese de, já neste texto medieval, estarmos perante uma 

expressão em que o verbo ser não é utilizado como verbo pleno, fazendo parte de uma 

construção gramaticalizada que é usada para expressar a modalidade deôntica. 

Pretendemos verificar se assim é, analisando esta sequência e o valor modal das 

expressões latinas que estiveram na origem do seu uso neste texto, de forma a detetar 

que usos modais podem estar em causa na expressão medieval. 
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III.2 A expressão ser + de + infinitivo 

III.2.1 Ser + de + infinitivo em PEC – algumas referências 

 
A expressão ser + de + infinitivo, tal como é usada, não tem sido objeto de 

muita atenção, a nível dos estudos linguísticos. De facto, são muito raras as descrições 

que surgem a respeito desta sequência em particular. 

Dos estudos que podemos referir, destacamos o de Pina, que, a nível do 

Português do Brasil, defende que esta expressão possui, hoje em dia, um valor 

epistémico, por se ligar a verbos cognitivos, embora admita que é marcada por uma 

“força ilocucionária diretiva” (2007: 14). A autora defende que ela é usada, em termos 

pragmáticos, para preservar a face dos intervenientes, razão pela qual é apresentada 

como uma estratégia de polidez (2007: 15). Em termos sintáticos, considera que a 

oração subordinada que segue o infinitivo é o Sujeito de ser e que o pronome se, que 

pode surgir a seguir a ser de, possui a função de ‘indeterminador’ do Sujeito que 

realiza a ação (2007: 14). 

Macambira (1978: 113), por seu turno, considera que não estamos perante 

uma locução verbal – entendida como um todo em que as partes são indivisíveis e 

constituem uma única unidade semântica (1978: 110) –, na medida em que, dentro 

deste tipo, não se inserem os infinitivos ligados ao verbo ser. Isto porque, segundo os 

exemplos que apresenta (O caso é de lamentar/Não sou de brigar), os infinitivos 

podem ser substituídos (O caso é lamentável/Não sou de briga), o que exclui a 

indivisibilidade da construção. Para além disto, considera que estamos perante um 

infinitivo com valor predicativo (1978: 209). 

Já Vilela (1995: 143) integra esta construção no conjunto de construções 

sinónimas da voz passiva em que não há referência ao agente, destacando-se apenas o 

paciente, considerando ainda que possui matização modal. 

Dos vários dicionários consultados, poucos mencionam esta construção, 

destacando-se apenas três. 

Busse (1994: 374) não elabora qualquer descrição desta sequência, mas 

identifica-a e assinala o seu valor deôntico, na medida em que afirma que estamos 
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perante uma construção infinitiva subordinada ligada a “é de” que se traduz por “man 

muß + V” (alguém deve + infinitivo). 

O dicionário de Houaiss (2003: s.u. ‘ser’, 14.5), por seu turno, refere apenas que 

ser seguido de infinitivo (que por vezes faz parte de um sintagma ou expressão 

específica) é uma construção usada para caracterizar algo, apontando consequências, 

reações ou disposições mentais.  

Já o dicionário da Academia de Ciências (2001: s.u. ‘ser’, III.2) identifica ser de 

como um verbo modalizador com o valor de obrigatoriedade quando seguido de 

infinitivo regido pela preposição de, equiparandoo a dever.  

A nível de outras línguas, destacamos a breve análise efetuada por Bosque que, 

na Gramática Descriptiva de la Lengua Española (1999), explora com algum detalhe 

expressões constituídas por adjetivos seguidos por de + infinitivo e, depois de uma 

análise detalhada deste tipo de construções, admite a presença de infinitivos passivos, 

com ou sem a partícula apassivante se, em outros casos, em que incluem a construção 

atributiva ser + de + infinitivo, com ou sem negação (1999: 258).  

O mesmo defende Casteleiro (1981: 292-293), que, embora não se debruce 

especificamente sobre esta construção, considera que, em casos como “Estes 

problemas são fáceis de resolver”, o Sujeito do infinitivo é especificado como 

/indefinido/ e /humano/ e o infinitivo possui um valor passivo na medida em que é 

possível a inserção de um agente da passiva, ainda que seja mais aceitável se ele for 

semanticamente pouco especificado (‘por qualquer pessoa’, por exemplo). 

Por fim, Maurer Jr. analisa uma expressão com similitudes – ser + infinitivo –, 

considerando que significa “restar, caber, ser necessário” (veja-se um exemplo dado: 

“Se queremos ser salvos, é olharmos por nós”) e que, nela, o infinitivo desempenha a 

função de Sujeito (1968: 108). Estabelece ainda, como regra geral, que o infinitivo é 

invariável sempre que é impessoal, ou seja, quando não há um agente específico da 

ação que o infinitivo exprime (1968: 135). Um dos casos em que isto acontece é 

precisamente o caso em que o infinitivo se une a um verbo por meio de uma 

preposição, sendo que um dos exemplos dados diz respeito à construção em estudo 

(1968: 137: “tais consequências eram de prever”). Segundo o autor, neste caso o 
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infinitivo corresponde a um infinitivo passivo na língua latina. Mais tarde (1968: 142), o 

autor refere ainda, na análise desta regra, que a propósito da voz passiva o Português 

admite a existência de construção passiva (com ser – ser feito – ou a partícula se – 

fazer-se) e chama a atenção para o facto de que, com verbos auxiliares com valor 

modal – como dever, poder, ter de ou haver de, por exemplo –, o infinitivo é invariável 

e surge como complemento de uma expressão em que é o auxiliar que surge como “a 

parte flexível e variável da expressão” (1968: 165). 

No âmbito do PEC, e seguindo a proposta de Duarte (2003b: 303305,315316), 

consideramos de forma sintética que ‘ser’, nesta construção, se comporta como um 

verbo semiauxiliar, dado que não responde a todos os critérios de auxiliaridade. Assim, 

para além do facto de não selecionar a entidade que sintaticamente é Sujeito (a 

seleção é feita pelo verbo auxiliado), 

 o seu complemento não pode comutar com uma completiva finita (“Este 

exemplo é de registar”/ “*Este exemplo é de que registe”); 

 só pode ocorrer um advérbio de tempo de cada tipo (“*Hoje este exemplo é de 

registar amanhã”); 

 a negação frásica pode ocorrer antes ou após o auxiliar (“Este exemplo não é 

de registar”/“Este exemplo é de não registar”), o que não sucede com os 

verbos auxiliares; 

 ao contrário dos verbos auxiliares, não há adjacência entre o auxiliar e um 

pronome clítico, ocorrendo este junto do verbo auxiliado (“*Este exemplo não 

se é de registar”/“Este exemplo não é de se registar”). 
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III.2.2  Ser + de + infinitivo em fases passadas da língua – algumas referências 

 
A nível da época medieval, os diversos autores consultados não abordam 

especificamente esta sequência, mas exploram assuntos que nos dão algumas pistas 

sobre as suas eventuais características. Tal é o caso de Huber, que afirma que a 

preposição de surge após adjetivos e particípios – Poderoso é Deus de te mostrar tua 

filha – e também depois de verbos, dando exemplos com formas infinitivas 

([1933]1986: 263-264). A propósito do infinitivo, diz que o infinitivo flexionado é 

frequentemente associado a preposições em orações subordinadas, para exprimir o 

Sujeito dessa oração. Não havendo dúvidas a respeito do Sujeito de cada uma das 

orações, usa-se o infinitivo impessoal ([1933]1986: 210). Entre os exemplos dados, 

encontramos várias proposições em que o verbo ser é associado a de + infinitivo 

([1933]1986: 295). 

Também Dias (1918: 226) não menciona esta construção, mas analisa ter de e 

afirma que o infinitivo precedido da preposição de pode ser usado com verbos que 

pressupõem uma ação do mesmo Sujeito, caso de ter de ou de ser teúdo de12, que 

considera exprimir a obrigação. Mais tarde, de facto, considera que as construções ter 

de e haver de + infinitivo são usadas para indicar a necessidade – ditada pelas leis da 

natureza, da lógica ou da moral ou simplesmente pelas circunstâncias – de praticar 

uma ação (1918: 257-258). 

Said Ali (1971: 341) – o único autor que refere concretamente a expressão em 

estudo – acrescenta que a expressão ser + de + infinitivo substituiu o genitivo de 

gerúndio, sendo o acusativo e o dativo precedidos de a ou para. Diz também que 

podemos combinar um infinitivo preposicionado com valor passivo a alguns adjetivos e 

aos verbos ser e estar (1971: 341), incluindo nos exemplos a construção em estudo 

(“Estes anjos eram de ver porque vestiam varias cores”).  

                                                             
12 Said Ali (1971: 339) também menciona este último com o sentido de obrigação. 
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IV. SER + DE + INFINITIVO NO ‘LIVRO DOS OFÍCIOS’ 

 

IV.1 Caracterização de Ser + de + infinitivo  

No ‘Livro dos Oficios’, são várias as sequências com ser + de + infinitivo, mas 

nem todas correspondem à construção em estudo. Assim sendo, foi necessário, para 

estabelecer o corpus, ter em conta todos os dados anteriores e procurar determinar as 

características modais da construção que pretendemos examinar mais ao pormenor. 

Para tal, tivemos de proceder também a uma análise sintática da mesma, na medida 

em que há características sintáticas que são determinantes para o valor modal desta 

construção (como é o caso dos papéis temáticos). A este nível, chegámos a algumas 

conclusões. 

 

 

IV.1.1 As diversas estruturas existentes 

Uma análise mais profunda às diversas estruturas que se caracterizam por 

integrarem o verbo ser, tendo em adjacência a preposição de e um infinitivo 

impessoal, permitiu estabelecer diferenças entre elas e excluir do corpus todas as que 

não correspondem à construção em estudo. 

A grande maioria destas expressões envolve ser seguido de um adjetivo (com a 

função de Predicativo do Sujeito) que seleciona, como argumento, uma oração 

completiva ou integrante com verbo no Infinitivo13. Esse adjetivo pode estar no grau 

normal, como sucede em (6) e (7), ou no grau comparativo (8). Também se dá o caso 

de, em vez de um adjetivo, ser um nome a selecionar a oração, como vemos em (9).  

Para além disto, podemos também encontrar uma construção na voz passiva 

(10) em que de + infinitivo surge como complemento do verbo pleno, sendo que é 

                                                             
13

 Vide Brito 2003: 384-386. O verbo também pode surgir numa forma finita de Indicativo ou Conjuntivo, 

consoante as propriedades semânticas do adjectivo, mas esses casos não são contemplados nos 

exemplos em estudo. 
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ainda possível encontrar uma oração completiva a funcionar, ela mesma, como 

Predicativo do Sujeito de ser (11). 

(6) Desi que a graadeza nom seja 

mayor do que requerem as 

riquezas ou as rendas, e que seja 

dado a cadahuũ segundo que ele 

he digno de rreceber. (LO I.30) 

deinde ne maior benignitas sit, 

quam facultates, tum ut pro 

dignitate cuique tribuatur       

(Off. I.xiv.42) 

(7) pois que elle meesmo ja outra vez 

vendera aque*llas casas, e que 

porende nom fora necessario de 

lho dizer… (LO III.180) 

qui illas aedes uendidisset, nihil 

fuisse necesse dici  (Off. III.xvi.67) 

(8) O ssocorrimento dos dinheiros he 

mais ligeiro de fazer, 

assiinadamente a aquelle que he 

avondoso. (LO II.125) 

Facilior est haec posterior 

locupleti praesertim, sed illa 

lautior ac splendidior et uiro forti 

claroque dignior. (Off. II.xv.52) 

(9) E hũa meesma foi a rrazom de 

ordenarem as leix e os reix         

(LO II. 118) 

Eademque constituendarum 

legum fuit causa quae regum 

(Off. II.xii.41) 

(10) E Diogenes diz que hordenado he 

o vendedor per direito civel de 

dizer constrangidament(e) o mal 

que ha na cousa que vende        

(LO III.172) 

Diogeni uenditorem, quatenus 

iure ciuili constitutum sit, dicere 

uitia oportere (Off. III.xii.51) 

(11) E toda virtude acerca se revolve 

em tres cousas, das quaaes hua 

he de conhecer o que he verdade 

e certo em cadahua cousa (...).     

A outra he de refrear os 

Etenim uirtus omnis tribus in 

rebus fere uertitur, quarum una 

est in perspiciendo, quid in 

quaque re uerum sincerumque 

sit,(…), alterum cohibere motus 
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movimentos torvados do coraçom 

(...) e de fazerem obedientes aa 

rrazom os apetitos a que elles 

chamam ‘hormes’ (LO II.103) 

animi turbatos, (…) 

appetitionesque, quas illi 

hormas, oboedientes efficere 

rationi (Off. II.v.18) 

Note-se, a este propósito, uma variação interessante no texto latino: nas 

ocorrências encontradas, só encontramos expressões latinas com um claro valor 

deôntico nas ocorrências idênticas a (7), em que estamos perante a expressão com 

valor deôntico necesse est (ou necessaria est) que, em PM, é traduzida por ser + 

necessario/cousa necessaria/compridoiro + de + infinitivo. 

 
Analisadas e postas de lado todas estas ocorrências, ficámos com um conjunto 

de proposições com características específicas, sintáticas e modais, que passamos a 

descrever. 

 

 

 

IV.1.2 Análise sintática 

Em termos sintáticos, entendemos que a estrutura desta sequência envolve um 

Sujeito (sob a forma de SN ou oração, como veremos) e uma perífrase verbal composta 

por uma forma do verbo ser adjunta, através da preposição de, a uma outra forma 

verbal no infinitivo. Pode assim representar-se, na sua forma mais simples, do seguinte 

modo:  

SU (SN/SComp14/Ø) + SV (V+de+Vinf). 

Observemos cada um destes elementos. 

O Sintagma Verbal integra uma forma do verbo ser que introduz a preposição 

de e surge eminentemente no Indicativo, na 3ª pessoa do singular no Presente do 

                                                             
14 Seguimos aqui a nomenclatura de Inês Duarte (2003c: 597-599) – Sintagma Complementador – para 

representar sintaticamente as orações completivas finitas introduzidas pelos complementadores (ou 

conjunções) que e se. 
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Indicativo (32 ocorrências). Num número muito reduzido, surgem ainda outras formas 

no Indicativo – 3ª pessoa do plural do Presente (4 ocorrências), 3ª pessoa do singular 

do Pretérito Imperfeito (3 ocorrências), 2ª pessoa do singular do Futuro (1 ocorrência) 

–, a que se juntam apenas 2 casos no Conjuntivo, ambos na 3ª pessoa do singular no 

Presente. À forma verbal de ser seguida da preposição de liga-se depois uma forma 

verbal no infinitivo impessoal.  

Esta perífrase constitui uma unidade semântica (o verbo ser não veicula, por si 

só, o significado lexical da sequência, tendo sofrido, assim, um esvaziamento 

semântico que não permite que seja encarado como um verbo pleno), em que ser 

assume algumas características de auxiliaridade e está ligado a formas verbais 

infinitivas de verbos agentivos. Estas formas verbais infinitivas são portadoras de 

significado lexical, representam o núcleo semântico desta construção e selecionam o 

Sujeito, competindo a ser de a veiculação do valor modal deôntico. 

 

Quanto ao Sujeito, a situação é mais intrincada. De facto, entendemos que esta 

função sintática, construída nas diversas enunciações, é complexa, na medida em que, 

quando expresso, assenta em SNs e orações subordinadas. 

De início, a presença de um SN ou SComp, colocados antes ou depois da 

construção, levantou-nos dúvidas sintáticas, na medida em que, em aparência, tanto 

poderíamos estar perante o Sujeito da forma verbal pertencente a ser como 

poderíamos estar perante o Objeto Direto do verbo no infinitivo, o que poderia indiciar 

que estávamos perante uma construção impessoal de ser, como vemos em (12): 

(12)  E com toda razom he de guardar e de prezar a justiça… (LO II.118) 

 Mas aqueste occio nom he de comparar com ho occio d’Africano  (LO 

III.149) 

E se mais se ouver de fazer, mais aqueste dom seja outorgado aa 

rrepublica; por que nom he de reprehender muytas vezes tomar 

vingança de seus inmiigos. (LO II.123) 
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Contudo, a este nível, e embora variadas vezes o verbo ser surja na 3ª pessoa 

do singular, o que podia indiciar a presença de um Sujeito indeterminado e OD da 

forma verbal infinitiva, entendemos que, na realidade, estamos perante uma 

construção em que existe um SN ou um SComp que concorda com ser + de15, ainda 

que não seja de excluir a presença de um Sujeito nulo indeterminado, como veremos, 

embora este surja raras vezes.  

Para o estabelecimento do Sujeito foram determinantes duas observações: 

1 – Passividade da construção 

Estamos perante uma construção marcada por SN/SComp que possuem o papel 

temático de Paciente, pela não representação do Agente na proposição e pela 

passividade do infinitivo16, como se verifica pelas glosas de (12), abaixo sugeridas (13): 

(13) A justiça é de/deve ser guardada e prezada por alguém 

 O ócio não é de/deve ser comparado com o outro por ninguém 

 Vingar-se dos inimigos é uma ação que não é de/deve ser repreendida 

 por ninguém  

 
A este nível, sabemos que a relação ativa-passiva, em PM, observava um 

comportamento similar ao que hoje atestamos em PEC (Silva 2008, 26-27), a saber: o 

objeto direto da frase ativa apresenta-se, na passiva, como Sujeito sintático; o Sujeito 

sintático da frase ativa passa, na passiva, a fazer parte de um sintagma preposicional 

introduzido em PM por per (ou, ao tempo, também por de), a que chamamos agente 

da passiva, que pode não estar expresso. 

Isto significa, na prática, que, caso estivéssemos na presença de enunciados 

ativos, estes deveriam ser marcados pela sequência SUAg + VAt + ODPac, sendo que SU 

cumpriria o papel de Agente. Numa sequência passiva, passaríamos a estar perante 

                                                             
15 Em PEC, verifica-se a mesma situação: a concordância na locução verbal é feita entre o sujeito e o 

auxiliar, como se percebe, por exemplo, nas construções com poder/dever + infinitivo (Bechara 2002: 

563-564). 

16 Bechara 2002: 222. 
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SUPac + VPass + AgPassAg, em que o papel de Agente caberia ao Agente da Passiva, sendo 

que SU surgiria como Paciente. 

Perante isto, e tendo em conta o valor passivo das formas verbais infinitivas 

desta construção, concluímos que estamos perante a última destas hipóteses, dado 

que 

 estamos numa construção com valor passivo, ou seja, em que o Agente nunca 

pode ser o Sujeito, já que este, na passiva, tem sempre o papel temático de 

Paciente; 

 os SN e SComp ligados a esta construção são Sujeito sintático porque 

possuem o papel temático de Paciente e, na maioria das proposições 

observadas, não manifestam o traço [+ animado], que será prerrogativa do 

Agente. De facto, analisando semanticamente a construção, podemos 

observar que a construção ser + de + infinitivo é usada com verbos agentivos 

(comprir, desejar, fazer, prezar, desejar, guardar, temer, maravilhar, louvar, 

reprehender, veer, ouvir, dar, comparar, doestar, demandar, dizer). Assim 

sendo, é necessária a existência de um Agente com os traços [+ animado, + 

dinâmico]. Ora, na maioria dos casos analisados, os SN em questão – 

prometimentos, crueza, razom, agrecultura, cousa, justiça, defenssom, occio, 

virtude, benfeitoria, etc. – não apresentam o traço [+ animado], pelo que não 

lhes pode ser semanticamente atribuído o papel temático de Agente. E 

mesmo nos casos em que os SN apresentam este traço, continuam a possuir o 

papel temático de Paciente, já que assumem o traço [- dinâmico], atribuído à 

entidade que sofre a ação; 

 os SN e SComp, com o papel temático de Paciente, são selecionados pelo 

infinitivo (que mesmo na sua forma ativa é interpretado de forma passiva), 

núcleo da construção, dado que ser possui características de auxiliaridade, 

atribuindo número e tempo ao infinitivo da construção; 

 o Agente não é referenciado diretamente, encontrando-se indeterminado. 
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2 – Concordância SU/ser 

A conclusão de que SN e SComp são Sujeitos de ser prende-se também com 

questões de concordância sintática. Assim,  

 Por um lado, há SN que concordam, em número, com a forma verbal do verbo 

ser, como sucede em (14), sendo muito raros os casos de não concordância 

(15), que eram também admissíveis em PM e nesta sequência em particular (Ali 

1971: 304-305): 

(14)    Por esto nom som de comprir os prometimentos… (LO I.23) 

   E nom som douvir os cínicos… (LO I.75) 

(15)   Muito he de guardar na repruvica os dereitos das batalhas…  

          (LO I.25) 

 

 Nos casos em que surge um SComp, que por norma se encontra em posição 

pós-verbal (situação possível também em PEC: Duarte 2003c: 606-607; 

Casteleiro 1981: 271-275), a forma verbal de ser encontra-se no singular (16), 

como sucedia ao tempo, quando o Sujeito era oracional (Dias 1918: 22): 

(16) non he de duvidar que a pallavra nos debates nom tenha mayor 

força pera acalçar gloria (LO II.122) 

 

 

 

IV.1.3 Análise modal 

Em termos modais, vimos já que esta construção funciona como uma unidade 

semântica em que ser de veicula um valor modal deôntico, competindo ao infinitivo 

representar o núcleo semântico da construção.  

Este valor deôntico relaciona-se com os valores referenciais de tempo e pessoa. 

De facto, vemos que o acontecimento linguístico construído na enunciação se localiza, 

relativamente à relação predicativa, num tempo posterior ao tempo da enunciação, na 

medida em que se sugere a necessidade de realização de uma ação no futuro. Em 
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alguns casos, há tempos verbais que reforçam esta interpretação de posterioridade 

(17, 18): 

(17) (e) primeiramente he de veer que a benignidade non empeeça a 

aqueles que parece que graciosamente he feita (LO I.30) 

(18) E ainda he de veer (…) que delle soo ou, quando muyto, de sseus 

filhos receberás agradecimento (LO II.137) 

 
Para esta projeção no futuro contribui também a presença da preposição de. 

Em Latim, esta preposição marca, entre outros valores, um ponto de origem no espaço 

(inicialmente ‘de cima para baixo’, vem depois a confundir-se com ab, que designa ‘de 

junto de’), embora seja usada também para exprimir a origem em termos temporais 

(Ali 1971: 204; Figueiredo/Almendra 1967: 191; Ernout/Thomas [1951]1972: 80-81). 

Será nesta última aceção, assim, que surge nesta expressão, na medida em que 

contribui para localizar a ação futura eventualmente validável. 

 

Para além disto, é de notar que estamos perante uma construção em que o 

sujeito da enunciação, embora se dirija a um coenunciador que assume o papel de 

Agente, se limita a produzir uma asserção, sem exigir resposta real por parte dele. Na 

realidade, o que faz é dar um conselho em relação a uma ação que considera preciso 

realizar, mas sem esperar que haja necessariamente validação por parte do Agente (ao 

contrário do que sucede nas ordens ou proibições, por exemplo), cuja liberdade de 

ação é total. De facto, este último nunca é nomeado, permanece sempre 

indeterminado e há um caso em que nem sequer é associado ao coenunciador (19), 

que assume o papel temático de Paciente: 

(19) E sse tu fores tal que possas trazer muito proveito (…) aa rrepublica e 

aa companhia dos homẽes (…) nom serás de rrepreender (LO III.160) 

 
Em última instância, assim, o sujeito da enunciação parece enunciar uma 

“verdade universal” em que, precisamente pela indeterminação do Agente, pode até 

implicar-se a ele mesmo.  
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No âmbito pragmático, como vimos no início, estamos perante um conjunto de 

prescrições relacionadas com a normativa que deve regular a atividade governativa. 

Situamo-nos, desta forma, num campo de princípios morais abstratos que compete a 

cada um assumir ou não como seus, sem que haja uma obrigatoriedade para tal: em 

momento algum o sujeito da enunciação impõe a sua vontade de forma coerciva, 

limitando-se a um conselho que considera conveniente. Tudo se mantém, assim, no 

domínio nocional, não havendo necessidade de validação da ação apresentada na 

relação predicativa. Tal não evita, contudo, que a enunciação apresente um valor 

claramente prescritivo. E este valor surge já no texto latino, que apresenta, como 

veremos em seguida, diversas construções com valor deôntico que, por vezes, o 

tradutor verte para o Português através da construção ser + de + infinitivo. 

 

 

 

IV.2 Análise do corpus  

Ao contrário das ocorrências acima referidas, referentes a sequências que 

envolvem ser + de + infinitivo, a construção em estudo traduz sobretudo outras 

expressões latinas, com valor deôntico. Apesar disto, não traduz algumas expressões 

deônticas latinas, nomeadamente a construção esse + genitivo, expressões como opus 

est, necesse est ou utile est, usus est e o modo imperativo. 

No caso das expressões, necesse est surge no texto, mas não é traduzida por 

esta construção, surgindo sempre na forma ser + necessario/cousa necessaria/com-

pridoiro + de + infinitivo, como vimos. As outras ausências chamam-nos a atenção, por 

estarem relacionadas, em nosso entender, com duas características da construção em 

estudo: a não obrigatoriedade de validação da relação predicativa e a existência de um 

Agente indeterminado. 

De facto, a ausência de formas imperativas latinas relacionadas com esta 

construção deixa entrever que o sujeito da enunciação escolhe não traduzir, através 

desta sequência, a ordem direta que, como vimos anteriormente, pode exigir 

capacidade de realização da ação (Pinkster 1995: 22), para além de implicar 
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diretamente o coenunciador, na medida em que exige o uso da segunda pessoa verbal 

(singular ou plural). Ora, estamos perante um texto em que o sujeito da enunciação 

traça, como vimos, uma normativa ética, estabelecendo um conjunto de princípios 

morais que o bom governante deve ter em atenção na sua atividade governativa. No 

entanto, fá-lo de forma não impositiva, pelo que o tom do texto é de conselho ou 

exortação. Assim sendo, a ausência de tradução de formas objetivamente imperativas 

parece implicar que, modalmente, a validação por parte do coenunciador, da situação 

enunciativa não é absolutamente necessária – como acontece quando se está perante 

um conselho ou exortação, em vez de uma ordem (talvez por estratégia de polidez, 

como sugere o estudo de Pina (2007), como vimos) –, o que indicia que a situação 

enunciativa se situa num plano nocional, onde a validação não é exigível. 

Por outro lado, a expressão esse + genitivo implica a presença de um Agente (é 

próprio/dever de alguém fazer alguma coisa). Ora, na construção em causa, em 

nenhum momento o Agente envolvido na enunciação é diretamente mencionado e há 

mesmo um caso, como veremos em detalhe, em que não se pode identificar com o 

coenunciador. Percebe-se, assim, que, ao contrário do que sucede com o modo 

imperativo latino e a expressão esse + genitivo, na sequência em estudo há 

indeterminação relativamente a quem deve executar a ação, indeterminação essa que 

contribui para que, modalmente, esteja implícita a não necessidade de validação da 

situação enunciativa por um Agente, por falta de controlabilidade do mesmo.  

 Já outras formas deônticas latinas – verbos impessoais ou que exprimem 

conveniência, orações com quin + conjuntivo, perifrástica passiva – são traduzidas por 

esta construção, embora não com idêntica frequência. Quanto a formas verbais no 

conjuntivo e indicativo, que também podem revelar um sentido deôntico, apenas 

encontramos um caso de tradução direta de um presente do indicativo pela expressão 

ser + de + infinitivo, ainda que, nas formas perifrásticas, encontremos o verbo esse no 

presente, futuro e até pretérito perfeito do indicativo, como veremos. 

 
 Algumas expressões com valor deôntico traduzidas por ser + de + infinitivo são 

ocorrências únicas. Para além do verbo impessoal licet (20), encontrámos os verbos 

uideor (21) e possum (22). 
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(20) E pera abastarem as riquezas aa 

dereita graadeza, he bem 

d’esguardar que muitos ha hi que 

nom som graados per natureza, mas 

per cobiiça de aver louvor (LO I.31) 

…ut ad largiendum suppetant 

copiae. Videre etiam licet 

plerosque non tam natura 

liberales quam quadam gloria 

ductos (Off. I.xiv.44) 

(21) Que he de veer se o leixam por nom 

soportarem os trabalhos e cuydados 

e danos e despreços, em que podem 

cayr husando de taaes encárregos 

de que entendem que se lhe seguirá 

deshonra e maa fama. (LO I.44) 

sed uidentur labores et 

molestias, tum offensionum et 

repulsarum quasi quandam 

ignominiam timere et 

infamiam. (Off. I.xxi.71) 

(22) E bem se pode duvidar se era cousa 

de leixar, de fallar em ella, mas nom 

he de duvidar que elle disse que 

trautaria daquella parte, e non ho 

fez (LO III. 152) 

De quo alterum potest habere 

dubitationem, adhibendumne 

fuerit hoc genus, (…) alterum 

dubitari non potest, quin a 

Panaetio susceptum sit, sed 

relictum. (Off. III.ii.9) 

 

No caso de (20), destacamos a presença, na construção em estudo, do advérbio 

bem, que intensifica o valor deôntico de ser + de + infinitivo. Em (21), o tradutor faz 

uma escolha interessante ao associar a uideor um valor deôntico e a forma verbal ‘ver’, 

cujo significado, em primeiro lugar, é percetivo e seria o primitivo veiculado pelo verbo 

uideo (na passiva, uideor, com sentido deôntico, usa-se com o significado de ‘parecer 

conveniente’), conjugando assim, numa única construção dois sentidos do verbo 

latino. No entanto, há que ter em conta que veer, em PM, não surge como um verbo 

percetivo (a nível sensorial: ver com os olhos), mas apresenta-se como um verbo de 

atividade mental (perceber, notar). 

Note-se, por fim, o caso de (22), em que o verbo possum surge em duas 

ocasiões, sendo traduzido por construções diferentes, mas ambas com sentido 
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deôntico: potest habere dubitationem – ‘se pode duvidar’ e dubitare non potest – ‘nom 

he de duvidar’.  

De notar que, neste último caso, ao verbo dubitare segue-se quin + conjuntivo 

que, como vimos, pode ser usado em contexto deôntico, na medida em que pode 

surgir, em Latim, após comandos ou conselhos, permitindo demonstrar o 

reconhecimento de um dever ou de uma autoridade. Esta sequência, com o mesmo 

sentido, encontra-se em duas outras ocorrências, (23) e (24), onde, apesar do sentido 

epistémico de dubium, o tradutor opta, no texto em PM, por exortar a um 

comportamento específico – a necessidade de não haver dúvida sobre algo:  

(23) Como assi seja que hi aja duas 

maneiras de palavras: hũa em 

fallamentos, e (o)utra em debates 

ou demandas, non he de duvidar 

que a pallavra nos debates nom 

tenha mayor força pera acalçar 

gloria (LO II.122) 

Sed cum duplex ratio sit orationis, 

quarum in altera sermo sit, in 

altera contentio, non est id 

quidem dubium, quin contentio 

[orationis] maiorem uim habeat 

ad gloriam (Off. II.xiv.48) 

(24) E porende nom he de dovidar que 

aquella benignidade, que vem da 

obra e endustria, nom seja mais 

honesta e mais vistosa, e que 

possa aproveitar a mais.            

(LO II.126) 

Quam ob rem id quidem non 

dubium est, quin illa benignitas, 

quae constet ex opera et 

industria, et honestior sit et latius 

pateat et possit prodesse 

pluribus. (Off. II.xv.54) 

 

Este não é o único caso em que formas verbais de esse, adjuntas a adjetivos 

assumem, na tradução, um valor deôntico. De facto, há um conjunto de ocorrências 

muito interessante: a tradução de sequências que envolvem o indicativo ou conjuntivo 

de esse + adjetivo, no grau normal ou comparativo, como vemos em (25, (26), (27) e 

(28): 
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(25) Qual he a cousa que per deos 

avemos que seja mais de desejar 

que a sabedoria; que he mais 

digna ao homem? (LO II.97) 

Quid enim est, per deos, 

optabilius sapientia, quid 

praestantius, quid homini melius, 

quid homine dignius? (Off. II.ii.5) 

(26) E he muyto de reprehender a 

crueza daquelles que destroirom a 

terra (LO I.37) 

Quo est detestabilior istorum 

immanitas, qui lacerarunt omni 

scelere patriam (Off. I.xvii.58) 

(27) E isto he em duas cousas: ou em 

acusar, ou em defender. E empero 

que a defenssom seja mais de 

louvar, a acusaçom algũas vezes 

he louvada (LO II.123) 

Nam ex accusatione et ex 

defensione constat, quarum etsi 

laudabilior est defensio, tamen 

etiam accusatio probata 

persaepe est. (Off. II.xiv.49) 

(28) Mas de todo este seu louvor dhũa 

cousa principalmente he de 

maravilhar: de elle dar consselho 

que nom tornassem os cativos aos 

de Africa. (LO III.203) 

Sed ex tota hac laude Reguli 

unum illud est admiratione 

dignum, quod captiuos 

retinendos censuit.                    

(Off. III.xxxi.111) 

No caso de (28), um dos sentidos da construção dignum est é o de ‘ser 

conveniente’ ou ‘ser preciso’, ‘dever’, pelo que esta construção pode assumir um valor 

deôntico, pelo qual o tradutor opta. 

Em relação às sequências (25), (26) e (27), a razão pela qual o tradutor escolheu 

traduzi-las com valor deôntico prende-se, em nosso entender, com o valor passivo e de 

futuro que os adjetivos optabilis,e, detestabilis,e e laudabilis,e veiculam, em virtude do 

sufixo bilis com o qual se formam. De facto, este sufixo latino tem sobretudo um 

sentido passivo, na medida em que implica a ‘capacidade de ser alguma coisa’ 

(Hanssen 1889: 36-37, Lindsay [1894]2010: 334; Hale/Buck [1903]1966: 125, Bennett 

[1908]2000: 111), sendo que, em termos modais, assume o valor de possibilidade ou 

necessidade, implicando uma projeção no futuro: laudabilis é ‘o que poderá/deverá 

ser louvado’ (Bauer 2011: 533-534, Hanssen 1889: 40).  
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Este sufixo deu origem, em Português, ao sufixo -vel que exprime os mesmos 

sentidos (Ali 1971: 245; Vasconcelos s/d: 59; Pereira [1916]1935: §294, s.u. ‘-vel’; Silva 

Jr. e Andrade s/d: cap. IV.b.§18, s.u. ‘-vel’), sendo que em PM, e no texto em estudo,  

encontramos já a sua presença: avorrecivel (LO II.102), escorregavel (LO I.41), notavel 

(LO II.143), semelhavel (LO I.52) (vide Costa 2008:277-289 para outros exemplos). 

Assim sendo, parece-nos que o tradutor, face ao valor passivo e modal destes 

adjetivos, optou por traduzir esta sequência precisamente por uma construção que, 

em PM, assume um valor modal deôntico e implica passividade do Sujeito, mantendo 

esta relação: 

(a cousa) que … seja mais de desejar – quid … est … optabilius 

he muyto de reprehender a crueza – est detestabilior … immanitas 

a defenssom seja mais de louvar – laudabilior est defensio 

Há também uma ligeira variação em termos de grau entre (25), (26) e (27): 

embora em Latim estejamos perante adjetivos no comparativo, na tradução 

encontramos o superlativo em (26), pela presença do advérbio de intensidade muyto. 

No entanto, em (25) e (27), o tradutor mantém o sentido comparativo presente no 

texto latino, nomeadamente pela presença do advérbio de intensidade mais. Estas são 

também as duas únicas ocorrências em que a construção em estudo surge com o 

presente do conjuntivo de ser, apresentando-se o indicativo nos outros casos. 

O respeito pelo comparativo no texto latino original manifesta-se também em 

(29), onde a sequência de esse + forma comparativa pluris – usada no genitivo de valor 

pedido por esse, significando ‘ter mais valor do que’ ou ‘ser mais importante do que’ – 

é traduzida por ‘he mais de prezar’, embora, em si mesma, a expressão latina não 

possua valor deôntico.  

(29) E assi parece que obrar discreta-

mente he mais de prezar do que 

he cuidar sabedormente (LO I.93) 

ita fit, ut agere considerate pluris 

sit quam cogitare prudenter 

(Off.I.xlv.160 ) 
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Fora estas características, a correspondência entre Latim e PM, a nível das 

ocorrências (25), (26) e (27) é quase total: o Sujeito de est, em Latim, corresponde ou a 

um nome ou a um pronome relativo (quid, immanitas, defensio), verificando-se o 

mesmo processo em PM. No entanto, o valor passivo do adjetivo -bilis transita, na 

construção em PM, para o infinitivo impessoal e para o papel temático de Paciente do 

Sujeito que seleciona. E em nenhum dos casos é mencionado o Agente da ação. De 

facto, os Sujeitos de (25), (26) e (27) não possuem o traço [+ animado] e sobre eles 

recai a ação de um Agente indeterminado: uma coisa deve ser desejada por alguém, a 

crueldade deve ser repreendida por alguém, a defesa deve ser louvada por alguém. 

Esta característica sintática está presente em outros casos, em que se verifica 

com clareza a concordância entre ser e um determinado SN que funciona como 

Sujeito. É o que sucede, por exemplo, na tradução da perifrástica passiva com presente 

do indicativo plural, cujo valor deôntico latino o tradutor mantém no texto em PM. 

Aqui, encontramos concordância no plural entre ser e um SN que desempenha a 

função de Sujeito nas ocorrências (30) e (31), embora num caso ela não exista (32) e 

noutro o tradutor opte pelo singular (33): 

(30) Por esto nom som de comprir os 

prometimentos (LO I.23) 

Nec promissa igitur seruanda 

sunt ea (Off. I.x.32) 

(31) E nom som douvir os cinicos      

(LO I.75) 

Nec uero audiendi sunt Cynici 

(Off. I.xxxv.128) 

(32) Muito he de guardar na repruvica 

os dereitos das batalhas (LO I.25) 

Atque in re publica maxime 

conseruanda sunt iura belli.    

(Off. I.xi.34) 

(33) Nom he de dar avisamento, por 

que he cousa clara, que cadahũu 

pare mentes que, em querendo 

ajudar hũa parte, nom empeeça 

aa outra. (LO II.135) 

Iam illud non sunt admonendi, 

(est enim in promptu), ut 

animaduertant, cum iuuare alios 

uelint, ne quos offendant.        

(Off. II.xix.68) 
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Note-se que casos de não concordância como o de (32) eram admissíveis em 

PM e nesta sequência em particular (Ali 1971: 304-305). Já em (33), traduz-se um 

plural por um singular, mantendo-se a concordância entre ser e o Sujeito. 

 Com estas ocorrências, introduzimos a análise dos diversos casos em que o 

texto em PM traduz o valor deôntico da perifrástica passiva latina. Neste âmbito, em 

outras ocorrências também surge a concordância, no singular. É o que sucede em (34), 

(35), (36), (42) e (54). Há, contudo, uma diferença na tradução entre as três primeiras: 

se em (34) o Sujeito é simples e se mantém a mesma estrutura em Latim e em 

Português (‘he de guardar e de prezar a justiça’ – colenda et retinenda iustitia est), em 

(35) a situação é diferente. Aqui, o texto latino revela duas orações com a mesma 

construção perifrástica, que está subentendida na primeira. No caso da tradução, 

sucede o contrário: ‘he de comparar’ aparece subentendido na segunda oração. 

Mantém-se, contudo, uma característica: ambas as formas verbais surgem no singular, 

concordando com um dos Sujeitos. 

Já em (36), o tradutor opta por utilizar como Sujeito o SN ‘qualquer outro 

proveito’ que, no texto latino, corresponde ao complemento que funciona como 

segundo termo da comparação (cum emolumentis), sendo que o Sujeito latino (id) 

assume em PM a função de OI (‘a aquello’). 

(34) E com toda razom he de guardar e 

de prezar a justiça, assi ella por si – 

– ca doutra guisa nom seria   justiça 

–  como por vĩir per ella 

acrecentamento dhonrra e de 

louvor. (LO II.118) 

Omni igitur ratione colenda et 

retinenda iustitia est, cum ipsa 

per sese (nam aliter iustitia non 

esset), tum propter 

amplificationem honoris et 

gloriae. (Off. II.xii.42)  

(35) Mas aqueste occio nom he de 

comparar com ho occio d’Africano, 

nem este estar soo com o sseu.    

(LO III.149) 

 

Sed nec hoc otium cum Africani 

otio nec haec solitudo cum illa 

comparanda est. (Off. III.i.2) 
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(36) E por esto aquello que verdadeira-

mente he honesto, nom podem 

fazer que aja de contrariar ao 

proveitoso, nem he de comparar a 

aquello que jeeralmente chama-

mos honesto, o qual preçam todos 

aquelles que querem seer avidos 

por bõos, qualquer outro proveito. 

(LO III.155) 

Quocirca nec id, quod uere 

honestum est, fas est cum utilis 

repugnantia comparari, nec id 

quod communiter appellamus 

honestum, quod colitur ab iis, 

qui bonos se uiros haberi 

uolunt, cum emolumentis 

umquam est comparandum 

(Off. III.iv.17) 

(42) E porem he de veer nom o que falla 

cadahuũ, mas o que sente do que 

lhe he preguntado (LO I.86) 

In quibus uidendum est, non 

modo quid quisque loquatur, 

sed etiam quid quisque sentiat         

(Off. I.xli.147) 

(54) E por esto he mais de desejar 

razom pera bem conhecer e 

determinhar os fectos, que 

fortelleza pera pelejar (LO I.48) 

Quare expetenda quidem magis 

est decernendi ratio quam 

decertandi fortitudo                       

(Off. I.xxiii.80) 

 

Por fim, em (42) estamos perante um Sujeito ligado aos antecendentes de 

orações relativas (o que)17 e em (54) voltamos a ter uma comparação, respeitando o 

original latino, onde ela também existe. 

 Para além disto, há variadas ocorrências que traduzem a Perifrástica Passiva 

com Presente do Indicativo em que a função de Sujeito é desempenhada por um 

SComp em posição pós-verbal, como vemos em (37), (38), (39), (40), (41), (43) e (44). A 

este nível, encontramos orações integrantes – (37), (38), (39), (40) –, interrogativas 

                                                             
17

 Não sendo nosso objetivo uma análise sintática profunda da construção em estudo, optámos por 

considerar que, nas orações relativas, nos encontramos perante um caso em que o morfema que 

funciona como um complementador, formando um complexo, ou constituinte contínuo, com os (ou o, 

como surge, por exemplo, na ocorrência (42)). Vide, a este propósito, Brito e Duarte 2003: 662, n.7 e 

681-683; Brito 1991: 162, 238-239, 246. 
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indiretas (41) e infinitivas (Duarte 2003c: 623) – (43), (44). Note-se que, em Latim, 

estamos perante casos em que a Perifrástica surge como uma construção deôntica 

impessoal (neutro + est) cujo verbo principal seleciona uma oração específica. O 

mesmo acontece na construção de valor deôntico em PM, mas o SComp selecionado 

ocupa o lugar de Sujeito sobre o qual recai a ação expressa pelo SV com valor passivo e 

a realizar por um Agente sempre indeterminado.  

Neste âmbito, note-se que, como vimos anteriormente, a Perifrástica Passiva 

possui também um valor de futuro, o que é consentâneo com a noção de 

posterioridade veiculada pela construção em estudo. E vemos, de facto, que há 

presença de referências temporais que reforçam a interpretação de posterioridade 

relacionada com a modalidade deôntica. Neste tipo de modalidade, como vimos, a 

eventual validação da relação predicativa construída pelo sujeito da enunciação ocorre 

num tempo posterior ao do juízo modal, marcando-se o hiato temporal, por exemplo, 

pelo predicado verbal. Ora encontramos no texto formas verbais no Futuro do 

Indicativo – (37), (40), (41) – ou no Presente do Conjuntivo – (38), (39) –, cuja utilização 

para referir atos futuros é patente em PM (Ali 1971: 328). A este nível, não é 

necessário que o Futuro do Indicativo ou o Presente do Conjuntivo sejam expressos 

pela construção em estudo: surgindo no SComp que ocupa o lugar do Sujeito, 

remetem-nos para a ação futura que se exorta um Agente a eventualmente realizar. 

(37) Nom he de dovidar que de 

cadahũa destas guisas o proveito 

nunca poderá contrariar aa 

honestidade. (LO III.153) 

dubitandum non est quin 

numquam possit utilitas cum 

honestate contendere.           

(Off. III.iii.11) 

(38) (e) primeiramente he de veer que a 

benignidade nom empeeça a 

aqueles que parece que graciosa-

mente he feita,e a outros (LO I.30) 

Videndum est enim, primum ne 

obsit benignitas et iis ipsis, 

quibus benigne uidebitur fieri 

(Off. I.xiv.42) 

(39) E porem he de veer que em tal 

guisa husemos da graadeza que 

Videndum est igitur, ut ea 

liberalitate utamur, quae prosit 
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aproveitemos a nossos amigos, e 

nom empeeçamos a outrem.        

(LO I.30) 

amicis, noceat nemini.                 

(Off. I.xiv.43) 

(40) E ainda he de veer que, se tu 

ajudares algũu rico ou honrrado, 

que delle soo ou, quando muyto, 

de sseus filhos receberás 

agradecimento (LO II.137) 

Videndumque illud est, quod, si 

opulentum fortunatumque 

defenderis, in uno illo aut, si 

forte, in liberis eius manet gratia 

(Off. II.xx.70) 

(41) E he bem de veer se lhes abastará 

a escusaçom que Pl(a)to(m) dá por 

os philosaphos (LO I.21) 

Itaque uidendum est, ne non 

satis sit id, quod apud Platonem 

est in philosophos dictum              

(Off. I.ix.28) 

(43) E se mais se ouver de fazer, mais 

aqueste dom seja outorgado aa 

rrepublica; por que nom he de 

reprehender muytas vezes tomar 

vingança de seus inmiigos                       

(LO II.123) 

Sin erit, cui faciendum sit 

saepius, rei publicae tribuat hoc 

muneris, cuius inimicos ulcisci 

saepius non est 

reprehendendum (Off. II. xiv.50) 

(44) Empero non he daver assi por 

cousa de rrelligiam de nom defen-

der o culpado e mallecioso tanto 

como de sse homem guardar de 

acusar o bõo (LO II.124) 

Nec tamen, ut hoc fugiendum 

est, item est habendum religioni 

nocentem aliquando, modo ne 

nefarium impiumque defendere. 

(Off. II.xiv.51) 

 

Note-se, ainda a nível da tradução da Perifrástica Passiva com esse no Presente 

do Indicativo, o caso de (45), o único que parece assumir um valor impessoal.  
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(45) Declarados os oficios dos mance-

bos, quaaes lhe vallem pera 

poderem cobrar a gloria e nome-

ada, daqui adiante he de dizer da 

benfeitoria e da graadeza, a qual 

he em duas maneiras (LO II. 125) 

Sed eitis adulescentium officiis, 

quae ualeant ad gloriam 

adipiscendam, deinceps de 

beneficentia ac de liberalitate 

dicendum est, cuius est ratio 

duplex. (Off. II.xv.52) 

Poderíamos pensar que a expressão “da benfeitoria e da graadeza” 

desempenha a função de Sujeito. No entanto, o verbo dizer seleciona, em outros 

momentos do texto medieval, um Sintagma Preposicional ligado ao assunto (de = 

acerca de), como vemos em (46), e é este mesmo complemento preposicional (de + 

ablativo) que encontramos no texto latino (de beneficentia ac de liberalitate), havendo 

assim uma correspondência nítida entre o texto medieval e o texto latino de (45) e 

(46). 

(46) E ssemelhavelmente podemos 

dizer de Paussanya e de Llisandro 

(LO I.46) 

…e pouco ha que te disse de 

Classo. (LO II.123) 

Licet eadem de Pausania 

Lysandroque dicere…                        

(Off. I.xxii.76) 

Dixi paulo ante de Crasso                 

(Off. II.xiv.49) 

Assumimos, assim, que estamos perante uma ocorrência em que há uma opção 

integral pela indeterminação deôntica: constrói-se uma proposição em que Sujeito e 

Agente são indeterminados, exprimindo a construção ser + de + infinitivo que, a 

propósito da ‘benfeitoria’ e da ‘graadeza’, algo deve ser dito por alguém.  

De destacar em (45), ainda, a presença da expressão ‘daqui adiante’, cujo valor 

deíctico projeta a ação para um tempo posterior ao do momento da enunciação, 

reforçando a noção de posterioridade expressa pela modalidade deôntica.  

 
Para além da Perifrástica Passiva com o Presente do Indicativo, no texto latino 

surge-nos ainda uma ocorrência com o Futuro do Indicativo (47): 
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(47) Mas en todos estes oficios que 

ouvermos de dar he muyto de 

veer o que he necessario a 

cadahuũ (LO I.37) 

Sed in his omnibus officiis 

tribuendis uidendum erit, quid 

cuique maxime necesse sit                

(Off. I.xviii.59) 

 Neste caso, destacamos o facto de o tradutor optar por manter o presente do 

Indicativo em PM, talvez porque ser + de + infinitivo, pelo valor deôntico que possui, 

implica necessariamente que a validação da relação predicativa é posterior ao 

momento da enunciação. Contudo, reforça a expressão em estudo com o advérbio 

‘muyto’ que, no texto latino (maxime), se liga a necesse sit (‘he necessario’, em PM). 

Note-se ainda que o Sujeito da construção em estudo está ligado ao antecedente de 

uma oração relativa. 

 Já em (48), também caso único, na medida em que é a única ocorrência onde se 

traduz a Perifrástica Passiva com Pretérito Perfeito do Indicativo, o Sujeito 

corresponde ao SN ‘Jupiter’.  

(48)  Mas primeiramente vejamos do 

que dizem. Que nom era de temer 

Jupiter que assanhado 

empeecesse, por que elle nem se 

assanha nem empece (LO III.199) 

Non fuit metuendus ne Iuppiter 

iratus noceret, qui neque irasci 

solet nec nocere.                               

(Off. III.xxix.104) 

 Neste caso, destacamos o facto de o tradutor não traduzir a Perifrástica Passiva 

pelo mesmo tempo verbal latino, o Pretérito Perfeito. A este nível, convém antes de 

mais esclarecer que, no trecho em estudo, se relata o que sucedeu a Marco Atílio 

Régulo, cônsul romano aprisionado em África, a forma como este atuou e o que os 

filósofos latinos opinaram sobre este assunto. Estamos assim no campo do passado, 

embora o tradutor opte por utilizar bastas vezes o Presente na sua descrição, o que 

era perfeitamente consentâneo em PM (Ali 1971: 311; Dias (1918: 186) chama-lhe 

‘presente histórico’). É o que sucede precisamente na frase anterior à que inclui a 

construção em estudo: aqui, o tradutor refere que os filósofos manifestam 

(manifestaram) uma opinião a propósito de Júpiter. Apesar do uso do Presente, 

encontramo-nos, assim, no domínio do passado. 
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 Tendo isto em consideração, há uma razão para que o tradutor não opte pelo 

uso do Pretérito Perfeito em PM: tal deve-se, em nosso entender, ao facto de ser + de 

+ infinitivo implicar, em termos modais, que a validação da relação predicativa só se 

pode dar num tempo posterior ao momento da enunciação, razão pela qual o tradutor 

terá evitado um tempo verbal que situa a exortação no mesmo tempo dos 

acontecimentos passados. É preferível, a este nível, o uso do Imperfeito que, na 

situação de enunciação acima referida, é compatível com a posterioridade que o valor 

deôntico da construção em estudo implica. De facto, o Imperfeito apresenta-se como 

uma progressão a partir do ponto de referência textual – vejamos do que dizem 

(=disseram). Assim, permite que a exortação, embora também no passado, se situe 

num momento posterior à situação expressa pelo presente histórico, mantendo-se 

assim o traço de posterioridade característico do valor deôntico. 

Há ainda casos de tradução de perifrástica passiva com presente do conjuntivo. 

Aqui também surgem como Sujeito o antecedente de uma oração relativa (51), 

orações interrogativas indiretas (49, 50) e o pronome pessoal de 2ª pessoa, tu, 

subentendido (52).  

(49) Agora he de veer se aquesta 

companhia... (LO I.93) 

Illud forsitan quaerendum sit, 

num haec communitas…                  

(Off. I.xlv.159) 

(50) Acontece ameude algũas cousas, 

segundo em cima disse, en que 

parece que o proveito contraria 

aa honestidade, em que he 

desguardar se claramente lhe 

contraria, ou se sse pode juntar 

com a honestidade. (LO III.172) 

Sed incidunt, ut supra dixi, saepe 

causae, cum repugnare utilitas 

honestati uideatur, ut 

animaduertendum sit, 

repugnetque plane an possit cum 

honestate coniungi.                           

(Off. III.xii.50) 

(51) convenlhe de conhecer per 

cuidaçom as cousas que ham 

dacontecer, e determynhar o que 

se ha de sseguir de cada parte, e  

Quamquam hoc animi, illud 

etiam ingenii magni est, 

praecipere cogitatione futura et 

aliquanto ante constituere, quid 
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o que he de fazer a quallquer que 

sse aja dacontecer (LO I.48) 

accidere possit in utramque 

partem et quid agendum sit, cum 

quid euenerit (Off. I.xxiii.81) 

(52) E sse tu fores tal que possas trazer 

muito proveito, vivendo no 

mundo, aa rrepublica e aa 

companhia dos homẽes, se por 

viver soomente tomares algũa 

cousa do alheo, nom seras de 

rrepreender. (LO III.160) 

 sin autem is tu sis, qui multam 

utilitatem rei publicae atque 

hominum societati, si in uita 

remaneas, adferre possis si quid 

ob eam causam alteri detraxeris, 

non sit reprehendendum.          

(Off. III.vi.30) 

Este último caso reveste-se de especial interesse, na medida em que, apesar da 

construção impessoal latina – sit reprehendendum – o tradutor opta por colocar como 

Sujeito o seu interlocutor durante toda a obra (‘tu’). Ora se o seu interlocutor é o 

Sujeito e se, como vimos, esta função sintática apresenta o papel temático de Paciente 

na construção em estudo, ele não pode ser olhado como o alvo deôntico, isto é, como 

o Agente de quem se esperaria que tivesse em conta, na sua ação, o conselho dado. 

Assim, se nas outras ocorrências podíamos pensar que o Agente e o interlocutor 

coincidiam, neste caso tal não é possível, pelo que a indeterminação do Agente é bem 

patente e notória. E mais: permite que o próprio sujeito da enunciação se inclua no 

conjunto de entidades que podem funcionar como Agente: se o seu interlocutor pode 

ser repreendido e o Agente não está especificado, isso significa que pode ser 

repreendido até mesmo pelo locutor que se dirige a ele. 

 Por outro lado, note-se a diferença de tempos/modos verbais: futuro do 

indicativo em PM e presente do conjuntivo em Latim. Tal correspondência 

compreende-se se tivermos em consideração que, em PM, o futuro podia assumir um 

valor potencial semelhante ao que encontramos no conjuntivo latino (Ali 1971: 321-

322; Ernout/Thomas [1951]1972: 238), reforçando, pelos tempos verbais usados, a 

indeterminação da proposição. 
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 Por fim, destacamos ainda a presença de formas gerundivas que, pelo seu valor 

deôntico em Latim, são traduzidas também pela construção em estudo. Na tradução 

destas formas, o Sujeito está ligado a um nome – (55) – e a antecendentes de orações 

relativas – (56) e (53) –, sendo que em (56), o verbo ser surge no plural, concordando 

com o Sujeito em número, de acordo com o plural existente no texto latino. 

(53) Nem he de louvar, se he verdade 

que assi foy, o que fezerom o(s) 

nosso(s) Quinto Fabio Labiam ou 

algũus outros (LO I.24) 

Ne noster quidem probandus, si 

uerum est Q. Fabium Labeonem 

seu quem alium (Off. I.x.33) 

(55) E sse Panecio fora daquelles que 

tẽe que a virtude he de prezar, 

por que per ella se acalça o 

proveito... (LO III.153) 

Quodsi is esset Panaetius, qui 

uirtutem propterea colendam 

diceret, quod ea efficiens utilitatis 

esset…. (Off. III.iii.12) 

(56) E sse som de doestar os que se 

callam dos malles que ha nas suas 

cousas, muito mais o devem de 

sseer aquelles que as louvam com 

pallavras mintirosas. (LO III.175) 

Quod si uituperandi qui 

reticuerunt, quid de iis 

existimandum est, qui orationis 

uanitatem adhibuerunt?                         

(Off. III.xiv.58) 

 A este nível, destacamos ainda o caso de (57), onde a construção em estudo 

surge duas vezes, ficando a forma de ser subentendida no segundo caso: era bem de 

guardar seu juramento e de tornar a Cartago. 

(57) E pero que bem sabia que tornava 

a poder de imiigo muito cruel e 

que lhe daria mui fortes tormen-

tos, todavya teve que era bem de 

guardar seu juramento e de 

tornar a Cartago, e hindo allá e 

sofrendo os marteyros que lhe 

forom dados, era em milhor esta-

Neque uero tum ignorabat se ad 

crudelissimum hostem et ad 

exquisita supplicia proficisci, sed 

ius iurandum conseruandum 

putabat. Itaque tum, cum 

uigilando necabatur, erat in 

meliore causa, quam si domi 

senex captiuus, periurus 
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do ca sse ficara em casa velho, 

coitado e perjuro, ainda que lhe 

dessem tamanha honrra como 

dariam a hũu conssul. (LO III.198) 

consularis remansisset.                    

(Off. III.xxvii.100) 

Em primeiro lugar, note-se que a construção apenas traduz a primeira 

sequência – “era bem de guardar seu juramento” = ius iurandum conseruandum –, 

sendo que a segunda sequência – “(era) de tornar a Cartago” – não traduz diretamente 

o texto latino.  

 Para além disto, há uma a variação a nível do Sujeito. Assim, na primeira 

sequência, temos um SN como Sujeito – “seu juramento” – sendo que o Agente seria o 

responsável pela ação de guardar o juramento: Marco Atílio Régulo. Já no caso da 

segunda sequência, o Sujeito encontra-se aparentemente subentendido, podendo 

associar-se ao pronome pessoal de terceira pessoa: ele deveria regressar a Cartago. 

Isto levanta, contudo, um problema. Como pode o Sujeito assumir aqui um papel 

temático de Agente se, como vimos, a construção em estudo implica a passividade do 

Sujeito, encontrando-se o Agente indeterminado? 

 Pela tradução de um gerundivo, na primeira sequência, e análise sintática 

consentânea, depreendemos que estamos, de facto, perante a construção em estudo. 

Levanta-se, assim, a possibilidade de estarmos perante uma construção sintática 

específica que admite o uso do verbo ‘tornar’, usado como verbo de movimento (com 

o sentido de ‘regressar’ ou de ‘reconduzir’). E, analisando a tradução, encontramos 

outra sequência (58), também sem correspondência no texto latino, em que ‘tornar’ 

assume um comportamento similar e tem o mesmo significado: 

(58) Mas por que elle entendeo que 

esto nom era proveito de sua terra, 

teve por cousa honesta de elle 

sofrer e padecer o que padeceo 

ante que seerem tornados os 

prisioneiros. (LO III.202) 

Quod quia patriae non utile 

putauit, idcirco sibi honestum et 

sentire illa et pati credidit.              

(Off. III.xxx.110)  
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 Sabemos que em PM existe uma construção de particípio passado com auxiliar 

ser que reproduz a combinação esse + particípio passado própria dos verbos 

depoentes latinos, que, de acordo com a descrição habitual das gramáticas latinas, 

possuíam construção passiva, mas significação ativa. Nas gramáticas históricas, tal 

construção é entendida como a junção de ser ao particípio de um verbo ‘intransitivo’, 

exprimindo um ato consumado (Dias 1918: 250; Ali 1971: 160. Sobre esta construção 

em PM, ver, por exemplo, Silva 1994: 62-63 e Brocardo 209: 17). Os verbos que 

admitem este tipo de construção são caracterizáveis como inacusativos, selecionando 

um argumento interno que ocorre como Sujeito, mas assume propriedades de OD (ver, 

por exemplo, Duarte 2003a: 509-514 para o PEC), descrição que se adequa ao  

funcionamento de ‘tornar’ na sequência em estudo.  

 Para além disto, note-se, neste caso, o uso do Imperfeito do Indicativo na 

construção em estudo, que já encontrámos anteriormente, na ocorrência (48). Aqui, 

como previamente, encontramo-nos perante uma situação passada, expressa no 

Pretérito Perfeito – ‘teve’ –, que conduz a uma exortação que, embora também 

passada, se situa num momento posterior a esse Pretérito Perfeito. Por essa razão se 

usa o Imperfeito, que permite, desta forma, manter o traço de posterioridade 

relacionado com o valor deôntico.  

 Por fim, restam algumas ocorrências sem correspondência direta com o texto 

latino mas que, pela semelhança estrutural com as restantes, consideramos fazerem 

parte do grupo construído com ser + de + infinitivo.  

 Falamos, a este nível, e em primeiro lugar, do título de dois subcapítulos (os 

títulos são criações de D. Pedro, não existindo no original ciceroniano) – (59) e (60) –, 

que compreendem uma estrutura comparativa, semelhante a outras já analisadas, e 

Sujeito sob a forma de nome – ‘a agrecultura’ – ou pronome antecedente da oração 

relativa: ‘aquellas que vẽe de rrazom’ –, sendo que, no último caso, há uma 

concordância em número entre o Sujeito (no plural) e a forma verbal ‘som’. 
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(59) Que a agrecultura antre todallas obras que se obram he mais de 

louvar (LO I.89) 

(60) Que em todallas cousas mais som de louvar aquellas que vẽe de 

rrazom, que das forças (LO II.121) 

 Para além destas duas ocorrências, há ainda outras três sem correspondência 

direta com o texto latino: (61), (62) e (63).  

(61) E pera esto he de notar que toda 

a conssiiraçom do oficio he em 

duas maneiras (LO I.11) 

Omnis de officio duplex est 

quaestio. (Off. I.iii.7) 

(62) A dereitura per si meesma luz, e 

onde quer que chega duvida he de 

ssospeitar que alguũ erro he ali 

mesturado. (LO I.22) 

Aequitas lucet ipsa per se, 

dubitatio cogitationem significat 

iniuriae (Off. I.ix.30) 

(63) em na qual eu disse que era de 

demandar quaaes cousas eram 

proveitosas, e quaaes nom eram 

proveitosas (LO II.95) 

 in quo tum quaeri dixi, quid utile, 

quid inutile (Off. II.i.1) 

Em (61), não há correspondência entre a construção em PM e o texto latino, na 

medida em que omnis de officio duplex est quaestio é traduzido por ‘toda a 

conssiiraçom do oficio he em duas maneiras’. Encontramo-nos, então, perante uma 

sequência criada pelo tradutor, à semelhança do que verificámos nos títulos 

analisados, sendo que o SComp funciona como Sujeito de ser + de + infinitivo. Em (62), 

onde é possível perceber que ‘he de ssospeitar’ traduz, com valor deôntico, significat 

cogitationem, também é um SComp que funciona como Sujeito. 

 Por fim, e relativamente a (63), parece-nos que a tradução com valor deôntico 

se relaciona sobretudo com o valor passivo do infinitivo quaeri, assumindo-se que 

‘disse ser investigado/demandado’ se traduz por ‘disse ser de investigar/demandar’. 

Para além disto, e como já vimos em outros dois casos – (48) e (57) –, também aqui o 
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tradutor opta pelo uso do Imperfeito do Indicativo na construção em estudo. Como 

antes, a explicação relaciona-se com o facto de o sujeito da enunciação situar no 

passado a ação que provoca a exortação, através do uso do Pretérito Perfeito – ‘disse’ 

– sentindo necessidade de usar, na exortação expressa pela construção ser + de + 

infinitivo, um tempo verbal compatível com um momento que, embora também 

passado, se situa num momento posterior à ação descrita. 
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CONCLUSÃO 

 

Iniciámos o nosso estudo com uma breve análise do texto sob o ponto de vista 

pragmático, em que examinámos a intencionalidade do texto em estudo. A este nível, 

constatámos que estamos perante um tratado em que se explora toda uma 

argumentação em torno da importância das tarefas governativas e os deveres morais 

que elas acarretam, prescrevendo-se, a partir disto, um conjunto de princípios a ter em 

conta na ética governativa. Esta intencionalidade argumentativa e prescritiva do texto 

não é, contudo, impositiva: de facto, ao longo do texto encontramos não imposições, 

mas sim exortações e conselhos relacionados com um conjunto de regras práticas que 

o destinatário é livre de adotar ou não. 

Tendo isto em consideração, em termos modais encontramo-nos perante um 

texto onde predominam valores de conselho ou exortação, através dos quais se tenta 

induzir o destinatário da mensagem a assumir uma conduta ética específica. 

Analisados alguns modelos teóricos acerca do campo da modalidade, optámos por 

observar a construção em estudo sob a ótica da Teoria Formal Enunciativa 

apresentada por Antoine Culioli, seguindo concretamente a revisão feita por Campos, 

que defende a existência de três diferentes tipos de atitudes que afetam a relação 

entre o enunciador e a relação predicativa. Entre estas, encontramos atitudes 

interagentivas, caracterizadas pela existência de uma relação entre sujeitos em que 

um enunciador procura influenciar um coenunciador a adotar uma conduta específica. 

Neste âmbito, estamos perante a modalidade intersujeitos ou deôntica. 

À luz desta modalidade, observámos depois a existência de diversas 

construções que, em Latim, exprimem valores modais deônticos, embora os estudos 

que as referenciam nem sempre explorem em concreto, e de forma profunda, o tema 

da modalidade. Tal não invalida, contudo, que valores de obrigação, necessidade ou 

conselho, por exemplo, sejam referenciados: várias são as obras, como vimos, em que 

são discriminadas uma série de estruturas latinas – como a perifrástica passiva ou o 

modo imperativo – que veiculam estes valores. O levantamento e análise destas 

estruturas revelou-se de vital importância para o corpo do trabalho, na medida em que 

permitiu identificar de forma concreta o que, no texto latino, poderia veicular a 
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modalidade deôntica. Para além disto, e baseando-nos também no estudo de Núñez, 

permitiu o estabelecimento de algumas diretrizes que se revelaram importantes: a 

existência de uma autoridade normativa nem sempre coincidente com o sujeito da 

enunciação, a possibilidade de este se poder incluir como destinatário da norma, a não 

necessidade de validação da ação, a necessidade da existência de um Agente, a 

posterioridade da ação em relação ao ato de enunciação. 

Após esta investigação teórica, o nosso estudo centrou-se especificamente na 

expressão ser + de + infinitivo, cuja descrição, tanto em PEC como em PM, é ainda 

incompleta, como constatámos no levantamento dos estudos linguísticos que a 

referem. Houve então necessidade de proceder a uma análise sistemática desta 

construção, sendo que optámos, de início, pela caracterização sintática para só depois 

observarmos o valor modal a ela subjacente, na medida em que constatámos que há 

características sintáticas que possuem implicações a nível da questão da modalidade. 

A este nível, detetámos a existência de diversos tipos de Sujeito (SN/SComp/Ø), 

que assume sempre o papel temático de Paciente (apresenta o traço [- dinâmico], 

podendo ser [+ animado] ou [- animado]), na medida em que a construção é marcada 

pela passividade, sendo que o Agente ([+ animado, + dinâmico]) é sempre 

indeterminado e nunca referenciado diretamente.  

Em termos modais, esta ausência concreta de Agente é relevante, na medida 

em que tal indeterminação nos permite concluir que não se exige obrigatoriamente a 

validação da ação. E note-se até que o Agente nem sempre é identificável com o 

coenunciador (e num caso específico, como vimos, pode implicar mesmo o sujeito da 

enunciação), o que reforça a sua indeterminação. Assim sendo, a ação apresentada na 

relação predicativa mantém-se no domínio nocional, na medida em que esta 

construção é usada pelo sujeito da enunciação para apresentar um conjunto de 

princípios universais que cada um é livre de seguir ou não, sem necessidade de 

validação da ação apresentada na relação predicativa. 

Por outro lado, o Sujeito relaciona-se com um SV que integra o verbo ser – que 

assume características de auxiliaridade e por norma concorda sintaticamente com o 

Sujeito –, a preposição de e um verbo no infinitivo, com valor passivo, que representa 

o núcleo semântico da construção.  
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Neste âmbito, ser + de veicula o valor modal deôntico da construção e permite 

localizar o acontecimento linguístico construído na enunciação, relativamente à 

relação predicativa, num tempo posterior ao tempo da enunciação. Tal projeção faz-se 

através da presença de referências temporais (como advérbios ou formas verbais 

futuras) e da própria preposição de, que pode assumir um valor de origem temporal. 

Toda esta análise permitiu distinguir da construção em estudo outras 

estruturas do texto que relacionam o verbo ser com a preposição de e um infinitivo, o 

que possibilitou o estabelecimento concreto do corpus que serviu de base à nossa 

investigação. A partir deste corpus e da análise das formas verbais que, no texto latino 

original, estiveram na base da tradução usando ser + de + infinitivo, observámos a 

existência de uma relação clara entre esta construção e a tradução de formas verbais 

ou expressões com valor deôntico. 

Note-se que, entre as formas deônticas usadas no texto latino, a construção em 

estudo nunca traduz a expressão esse + genitivo ou o imperativo. No primeiro caso, tal 

deve-se à impossibilidade de, com esta expressão, manter a indeterminação do 

Agente, característica da construção em estudo. No segundo, a inexistência de 

tradução de imperativos corrobora a conclusão de que esta construção veicula o 

conselho e a exortação, mas não a ordem direta.  

Já dentro das expressões traduzidas, destacamos, pela altíssima frequência com 

que é usada na tradução, a perifrástica passiva, que surge associada a diversos tempos 

e modos. Para além disto, traduzem-se também pela construção em estudo o 

gerundivo, orações com quin + conjuntivo, verbos impessoais ou que exprimem 

valores deônticos por si mesmos (licet, uideor, possum) ou pelos tempos usados e 

algumas sequências que, per se, não possuem valor deôntico. Para além destas 

formas, a tradução também contempla expressões que, embora na origem não 

transmitam um claro valor deôntico, acabam por ser traduzidas pela construção em 

estudo por partilharem características com ela. É o que sucede com a tradução de esse 

e adjetivos que, na maioria das ocorrências recolhidas, possuem um valor passivo e de 

posterioridade. 

Tudo isto nos permite concluir que já em PM nos encontramos perante uma 

construção em que o verbo ser não é utilizado como verbo pleno, mas faz parte de 
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uma construção gramaticalizada que o tradutor usa para exprimir a modalidade 

deôntica. De facto, concluímos que, em PM, e mais concretamente no texto em 

questão, a construção ser + de + infinitivo é bastante produtiva no que diz respeito ao 

valor deôntico que veicula, na medida em que é usada precisamente para traduzir 

expressões e construções latinas que, em larga maioria, veiculam este valor modal.  
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