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0. Introdução

Neste artigo pretendemos dar a conhecer a edição princeps da Minerva 
de Francisco Sánchez de las Brozas, intitulada Minerva ou acerca das causas 
e elegância da Língua Latina, publicada a expensas próprias, em Lugduni, 
Lyon (França), em 1562, e a segunda (e definitiva) versão, publicada em 
Salamanca (Espanha), em 1587, na tipografia dos irmãos João e André 
Renaut, com o título Minerva ou acerca das causas da Língua Latina. 

Esta obra iria revolucionar os estudos linguísticos posteriores em todo 
o mundo. A Minerva haveria de encontrar imediatamente seguidores em 
Portugal e o primeiro a fazê-lo — ou a admiti-lo, mesmo que implicitamente 
— foi Amaro de Roboredo no Methodo Grammatical para todas as Línguas 
(Lisboa 1619). É, no entanto, fundamentalmente na segunda metade do 
século XVIII que iria servir de porta-estandarte às ideias pedagógicas dos 
oratorianos e de modelo à reforma preconizada por Sebastião José de 
Carvalho e Melo, chegando mesmo a ser impressa em Portugal em 1760, 
com base na edição holandesa de Gaspar Scioppius (1576-1649) e Jacobus 
Perizonius (1651-1715).

116  Versão conjunta de 4 artigos publicados previamente em Revista Portuguesa de Humani-
dades, VIII, 1-2: 251-265, e Boletim de Estudos Clássicos, 46, 47 e 48: 133-144, 99-108 e 
119-125, respetivamente.
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No século de setecentos, foram muitos os apreciadores da obra do 
Brocense, mas, no final do século XVI e em todo o século XVII, foram 
também muitos os seus detratores. Verney, por exemplo, refere que 

teve a Minerva de Sanches grande aceitação em Hespanha: foi muito 
louvada: foi abraçada por alguns. Mas como he muito dificultoso, 
principalmente aos professores velhos, confessar, e emendar seus erros, 
ainda que manifestos; continuárão nas escolas com as Grammaticas 
antigas, ou fizeram outras de novo com os mesmos principios (Verney 
1775: XI).

O gramático cacerenho era um grande admirador da obra dos 
humanistas Erasmo de Roterdão (1467-1536) e Pierre de la Ramée (1515- 
-1572) e pautou sempre a sua vida com uma atitude crítica e independente, 
repudiando o princípio da autoridade (“magister dixit”) e preferindo analisar 
as diversas fontes em defesa dos seus próprios raciocínios / argumentos. 
Assim, foi com alguma naturalidade que Francisco Sánchez fora acusado 
pela Inquisição (Pinta Llorente  e Tovar 1941), duas vezes, por heterodoxia, 
mas, no primeiro processo, em 1584, com 61 anos, mostrou que aceitava a 
autoridade da Igreja em matéria de fé, mantendo, contudo, a sua liberdade 
de juízo fora dela. Saiu incólume, apenas levando uma severa reprimenda. 
Sofreu um segundo processo, já em Valladolid, pois a publicação do 
livro De nonnullis Porphyrii erroribus, em 1588, com 65 anos de idade, havia 
atacado abertamente, uma vez mais, os princípios da autoridade e criticava 
os fundamentos da filosofia escolástica. Este processo terminou já depois 
da sua morte e do qual o Brocense foi completamente absolvido, depois 
de ter enviado ao Inquisidor Geral uma confissão de fé (Pinta Llorente e 
Tovar 1941: 100 e ss.). 

Os seus métodos pedagógicos (cfr. Merino Jérez 1992), 

aunque contestados frecuentemente por el claustro de la Universidad, 
teníam buenos resultados, como lo reconocían en noviembro de 1571 
el rector y otros catedráticos (…). Sus posturas originales resultaban 
a menudo escandalosas para otros maestros y las doctrinas (…) 
acabarían ocasionando la enemistad de sus compañeros y las continuas 
amonestaciones del claustro universitario (Martín Jiménez 1997: 49). 
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O Brocense defendia a aprendizagem dos alunos nas línguas vulgares, 
pois o mau uso do Latim era a causa primeira da sua corrupção: “Qui Latine 
garriunt corrumpunt ipsam latinitatem” (Sáchez de las Brozas 1587: 267 
v.), diria ele no final da Minerva de 1587. Francisco Sánchez tinha também 
uma visão global do ensino e preocupava-se com a aprendizagem dos 
alunos e, por isso, pugnava por uma delimitação precisa dos conteúdos de 
cada disciplina, por forma a favorecer a rapidez na aprendizagem, fazendo 
com que os alunos não se perdessem em superfluidades, gastando energias 
desnecessárias e faltando estas para o essencial. 

É, contudo, fundamentalmente no campo científico que a sua obra vai 
ter mais importância para os estudos posteriores. 

Novedad y polémica destacam (…), de forma singular, a este gramático 
cuya primordial aportación a la Lingüística fue, sin duda, el enjuiciamiento 
crítico de la autoridad de los maestros y el uso lingüístico como fuentes 
de conocimiento, en favor de la primacía de la razón. De ello resultan la 
síntesis de las concepciones aristotélica y platónica acerca del origen del 
lenguage, la búsqueda de las causas y estructuras lógicas subyacentes a las 
lenguas, la doctrina de la elipsis y (…) una nueva interpretación del ‘modo’ 
(López Rivera 1999: 423). 

Francisco Sánchez, filho de Francisco Núñez e de Leonor Díaz, fidalgos 
e cristãos-velhos, nasceu numa aldeia da província de Cáceres chamada Las 
Brozas, em 1523, e era sobrinho, por parte da mãe, de Rodrigo Sánchez, 
prior de Óbidos e capelão da rainha D.ª Catarina, e do poeta novilatino 
Pedro Sánchez, embora Costa Ramalho tenha dúvidas quanto a esse grau 
de parentesco (Ramalho 1980: 238-239).

Aos onze anos, em 1534, o Brocense veio para Portugal como pagem 
da rainha D.ª Catarina e do rei D. João III, onde viveu até aos vinte anos e 
obteve toda a sua formação inicial, primeiro em Évora (1534-1537) e depois 
em Lisboa (1537-1543). Em 1543 regressou a Espanha, acompanhando o 
séquito da princesa Maria, que casou com o rei Filipe I de Espanha, e, com 
a morte da rainha, dois anos mais tarde, Francisco Sánchez deixou a corte 
e instalou-se em Salamanca, cursando Artes e Teologia e doutorando- 
-se em Humanidades na Universidade de Valladolid, em 1551. Em 1554, 
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foi nomeado Regente de Retórica no Colégio Trilingue de Salamanca, e, 
dezanove anos mais tarde, em 1573, ocupou a Cátedra de Retórica na 
Universidade de Salamanca. Em 1576, aceitou também a Cátedra de Grego 
e, em 1593, a de Latim. Francisco Sánchez de las Brozas viria a falecer a 
11 de Dezembro de 1600, com 77 anos de idade, em Valladolid, em casa 
do seu filho Lorenzo.

1.  A Minerva seu de Latinae Linguae causis et elegantia (Lugduni  
 1562)

A primeira edição da Minerva, praticamente desconhecida entre nós, 
foi publicada em Lyon (Lugduni) em 1562, com o título Minerva ou acerca 
das causas e da elegância da Língua Latina. Trata-se, em nosso entender, 
da primeira gramática sintática do Latim e é constituída por apenas 30 
capítulos, mas onde já se verificam as principais doutrinas do seu autor, 
especialmente a da elipse, 

y los ejemplos que da, que son abundantísimos y procedem de todos los 
géneros y épocas, están en latín, con unas pocas excepciones, en griego 
y castelhano. Los supuestos lógicos, psicológicos y grammaticales que la 
fundamentan tienen sin embargo pretensiones de universalidad (Estal 
Fuentes 1981: 8). 

Rogelio Romeo classifica esta editio princeps como um “primer esbozo 
de la Minerva” (Ponce de León Romeo 2002: 1), mas o certo é que as teses 
fundamentais do Brocense já lá estão presentes.

Numa análise superficial da obra, podemos constatar que o estilo “del 
Brocense es claro, sobrio, elegante y moderno” (Estal Fuentes 1981: 8) 
e detetar a influência de vários gramáticos anteriores, nomeadamente, 
Quintiliano, Prisciano, Sérvio, Fábio, Tomás Linacro (1460-1524), Júlio 
César Escalígero (1484-1558), Lorenzo Valla (1407-1457), Pierre de la 
Ramée (1515-1572) e Nebrija (1444-1522), em quem, pontualmente, se 
baseia ou contra os quais, na maioria das vezes, ele se insurge. Dentre 
estes, Francisco Sánchez ataca especialmente Lorenzo Valla (1407-1457), 
umas vezes, comedidamente, como em: 
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Pero Valla en el lugar citado dice que hay quer precaverse de que aquel 
verbo signifique movimento (…). Apenas me contengo, cómo no hable de 
aquél como se merece. Esto siéndonos Dios favorable lo haremos algún 
día (Sánchez de las Brozas 1981: 61); 

outras, com duríssimos ataques, como, por exemplo, em: 

Sería el momento de enfurecerse con Valla, que arrojó la lengua latina a 
la esclavitud (…). Qué dices, querido Lorenzo, no ves el solecismo en tu 
precepto? (…) Qué condenas aquí, estupidísimo gramático? (Sánchez de 
las Brozas 1981: 36-37).

As suas teorias gramaticais são sempre fundamentadas, primeiro, na 
razão e, depois, nos mais importantes autores latinos, a saber, Cícero, Tito 
Lívio, Horácio, Virgílio, Plínio, César, Plauto, Terêncio, Salústio, Marcial, 
Tácito, Columela, Juvenal, Aulo Gélio e Ovídio, extraindo inúmeras frases 
a corroborar as suas teses. 

Francisco Sánchez de las Brozas, já nesta edição, é muito controverso 
nas suas opiniões acerca da língua latina. Para ele, por exemplo, a doutrina 
da elipse é a mais necessária à língua (capítulo 2); as partes da oração são 
apenas seis, entre as quais não se conta o pronome e a interjeição (capítulo 
3); não há verbos neutros, mas apenas ativos e passivos (capítulo 6); os 
verbos não têm modos, mas apenas tempos (capítulo 7); em Latim não 
existe o Ablativo Absoluto (capítulo 13); o Genitivo nunca é regido pelo 
verbo, nem em Grego nem em Latim  (capítulo 15); não há oração sem 
nome e verbo, isto é, matéria e forma (capítulo 24); e não existe o supino 
em -u (capítulo 29).

No primeiro capítulo, o Brocense delimita o campo científico dos 
gramáticos e estabelece os pressupostos teórico-metodológicos dos 
mesmos. É já aqui que se vê a orientação racionalizante do autor, que 
defende, primeiramente, a razão, documentada na autoridade dos melhores 
autores e não na dos gramáticos, porque, 

por mucha autoridad que me merezca un gramático, no apoyaré yo su 
opinión en las reglas, si no la confirma mediante la razón y los ejemplos. 
Pues los gramáticos, como dice Séneca, son guardianes de la lengua latina, no 
autores (Sánchez de las Brozas 1981: 13). 
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O Brocense, ao contrário de Quintiliano (séc. I d.C.), pensa que a 
gramática é uma só e não há gramática histórica nem metódica, porque 
seria necessário fazer uma gramática que examinasse 

a toda clase de escritores, la que no puede considerarse acabada sin la música 
ni si ignora la disposición de las estrelas; la que tampoco ha de desconocer la 
filosofía, a la que tampoco falta a elocuencia (Sánchez de las Brozas 1981: 13).

Francisco Sánchez, no capítulo 2, diz claramente que a sua doutrina 
é a da elipse e esta é a mais necessária a todas as línguas, e não apenas ao 
Latim. Porque todas as línguas gostam de brevidade, pode-se suprimir o 
que é familiar ou quotidiano, podendo o interlocutor perceber facilmente 
o que não foi dito/escrito e o texto ficar mais bonito: 

Es más elegante la oración en la que se echa de menos algo. Pero sólo se ha 
de suplir lo que el uso cotidiano y familiar del hablante puéde facilmente 
entender. No hay lengua que no guste de la brevedad. Esto incluso por el 
modo de contar en cualquier lengua lo encuentras (Sánchez de las Brozas 
1981: 14). 

Esta perspetiva é deveras interessante, principalmente porque deixou 
de considerar-se a elipse uma figura de retórica e passou a ser um fator 
essencial da língua. Assim também o pensou Paul Grice, ao estabelecer o 
princípio de cooperação e as máximas conversacionais, nomeadamente a 
máxima da quantidade (Grice 1989).

No capítulo 3, mais uma vez, o Brocense rompe com a tradição 
gramatical ao classificar as partes orationis em apenas seis (nome, verbo, 
particípio, preposição, advérbio e conjunção), retirando às tradicionais 
oito o pronome e a interjeição, colocando o primeiro nos nomes e o 
segundo entre os advérbios, como os gregos. Segundo o autor, ainda havia 
motivos para retirar mais alguns, já que o particípio em nada se diferencia 
dos nomes e as preposições podiam ser englobadas nos advérbios, “pero 
por razones de claridad preferimos proponer a los niños seis que cuatro” 
(Sánchez de las Brozas 1981: 15). Como se vê, ainda que não seja esse o 
objetivo principal da obra, o seu autor também se preocupa com problemas 
de natureza pedagógica. 
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Nos capítulos 4 (sobre o número, a pessoa e o caso) e 5 (sobre 
os diminutivos) há apenas a salientar dois aspetos que nos parecem 
importantes: no primeiro, a eliminação do sétimo caso (locativo) em Latim 
e do sexto em Grego (ablativo), pois, caso contrário, seria necessário 
ponderar a hipótese de haver outros, como o modal, o instrumental e 
o temporal, por exemplo. Para o Brocense são apenas modos de falar 
diversos e, por isso, “mejor será enunciar todas estas circunstancias sólo 
con el ablativo que crear tan gran número de casos” (Sánchez de las Brozas 
1981: 16). Quanto aos diminutivos, estes revelam o género do nome, ao 
contrário do que afirma Lorenzo Valla, porque, “siempre que dudes del 
género (pues los diminutivos no presentan declinación), puedes recurrir al 
diminutivo: pues que funis es masculino lo revela funiculus” (Sánchez de 
las Brozas 1981: 16).

Francisco Sánchez de las Brozas classifica os verbos em pessoais 
e impessoais ou, sinonimamente, em finitos e infinitos, porque, na 
sua perspetiva, é diferente o que por natureza é diverso. Assim, para o 
Brocense, amo e amare não são o mesmo verbo, mas distintos, 

porque aquél es finito, esto es, tiene números y personas finitos, éste ni 
números ni personas determina: aquél tine siempre ante sí nominativo, 
éste siempre acusativo. Sucede esto porque el infinito ni siquiera tiempos 
precisa (Sánchez de las Brozas 1981: 17). 

Ainda divide todos os verbos em ativos e passivos, negando a existência 
de verbos neutros, “pues de ningún modo puede haberlos; en efecto, la 
filosofía, esto es, la razón recta e incorrupta, ningún medio admite entre 
el hacer y el padecer. Pues todo movimiento o es acción o passión” 
(Sánchez de las Brozas 1981: 17-18). Mas o Brocense vai mais longe na 
sua argumentação, perguntando ao leitor se nos verbos, a que se chamam 
neutros, admite um agente, por que razão não admite o paciente, 

pues el que actúa, actúa en contra de algo; de otra manera lo que lucha 
dices, hace y no hace nada. Es que no sabes que toda causa produce un 
efecto? Y que no hay efecto sin causa? Así pues, currimus cursum y cursus 
curritur a nobis es una oración íntegra (Sánchez de las Brozas 1981: 18). 
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O autor esclarece ainda que o erro dos gramáticos anteriores se deve 
unicamente ao facto de estes não saberem filosofia, ao encontrarem verbos 
neutros, que não significassem nem ativa nem passivamente, porque não 
podiam distinguir, por exemplo, em caleo, frigeo, stupeo, se os contariam entre 
os passivos ou os ativos. Para o Brocense, nestes e em casos semelhantes 
se entenderia um acusativo da mesma coisa (acusativo interno). Esta 
perspetiva só se pode entender rigorosamente se pensarmos que a elipse 
está na base da construção sintática de uma língua, mas, mesmo assim, 
não conseguimos solucionar o problema de outros tipos de verbos, como 
copulativos e locativos, por exemplo.

Na senda de Pierre de la Ramée (1515-1572), Francisco Sánchez ataca 
a doutrina dos modos verbais117. Para ele só há tempos, porque “el modo 
non es un atributo del verbo, ni toca la naturaleza de los verbos, sino que 
(…) se explica por el ablativo (…) o por adverbios” (Sánchez de las Brozas 
1981: 18). O Brocense acrescenta ainda que a doutrina dos modos é inútil 
e os principais gramáticos são da sua opinião, até porque uns chamam 
modos, outros, divisões, outros, qualidades e outros, estados e uns fixaram 
seis modos, outros, oito, e outros, apenas quatro. No entanto, o gramático 
salmanticense encontra “ciertamente (…) el depreciativo, el potencial, el 
permisivo y el promisivo añadidos por diversos autores” (Sánchez de las 
Brozas 1981: 18), não podendo estes ser considerados modos, mas apenas 
sentidos diferentes da frase. 

¿Quién no ve ya que es una doctrina falsa cuando se afirma que amabam 
y amaveram son de modo indicativo? Pues cuando dices scribebat, Cicero 
scripserat, tienes suspenso el ánimo de los oyentes, hasta que con otra 
palavra se extraiga el sentido preciso. Y así el verbo amabam es más del 
conjuntivo que del indicativo; pues nada se indica sólo con el verbo de esa 
manera (Sánchez de las Brozas 1981: 18). 

Esta é, de facto, uma perspetiva radical e, ainda hoje, bastante 
controversa, mas os linguistas atuais, especialmente da Pragmática, 

117 Amaro de Roboredo, sem nunca explicitar as razões para isso, vai eliminar os modos 
das conjugações verbais e, por isso, numerar diferentemente os vários tempos. Assim, 
por exemplo, o presente tem dois tempos, o primeiro (eu amo) e o segundo (eu ame).
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concordam maioritariamente com ela, porque o sentido da frase atende 
a fatores extra-linguísticos e não apenas à língua e, se por cada sentido 
diferente, se criasse um modo verbal, essa lista seria ilimitada. Sem 
pretendermos extrapolar, parece haver nestas posições do Brocense uma 
primeira e incipiente abordagem pragmática, com interferência direta na 
análise linguística. 

Para Breva-Claramonte, esta questão marca, contudo, o início da teoria 
semântica: 

Semantic considerations come to play a more important role in his 
theory: meaning reflected in words by means of  grammatical markers, 
and the lexical meaning of  a word reflecting in the signifiant (voce) (Breva-
Claramonte 1975: 61).

Por outro lado, o gramático de Salamanca encontrou onze tempos 
verbais, dentre os finitos ou pessoais: dois presentes, dois imperfeitos; 
dois perfeitos; dois mais que perfeitos e três futuros, mas esta classificação 
não se pode unicamente observar pelas desinências verbais ou sufixos 
modotemporais, porque, para o Brocense, sempre que um verbo significar 
desejo este pode ser considerado futuro. No entanto, o autor é pouco 
preciso quanto à estruturação sintática ou, eventualmente, estilística do 
latim, é que, para ele, “los tiempos sin duda se ponem unos por otros con 
elegancia” (Sánchez de las Brozas 1981: 18). 

No que concerne aos verbos infinitos ou impessoais, o Brocense 
refere que estes, assim como não têm números, nem pessoas, também 
não têm tempos, “pues amare es de todos los tiempos, como también 
amavisse” (Sánchez de las Brozas 1981: 20). Pela mesma razão, no capítulo 
8, os particípios também não têm tempo, porque “son nombres verbales y 
tienem todos los atributos del nombre” (Sánchez de las Brozas 1981: 20), 
podendo significar qualquer tempo: amans e amatus podem ser de todos os 
tempos e, por exemplo, amaturus pode ser presente.

No capítulo 9, o Brocense analisa o género dos nomes e segue a 
nomenclatura tradicional, classificando-os em masculinos, femininos 
e neutros. Neste capítulo, o gramático diz só haver seis substantivos 
comuns, isto é, masculinos e femininos: antistes, vates, sus, bos, canis e sacerdos. 
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Quanto aos restantes, há dois processos para descobrir o género exato: 
ou juntar-lhes adjetivos ou fazer os diminutivos correspondentes, como 
optimus agricola, bonus testis, funiculus (de funis), latrunculus (de latro) (Sánchez 
de las Brozas 1981: 23).

Um dos conteúdos mais controversos no autor da Minerva é o referente 
aos ablativos absolutos, que refuta liminarmente. Para o Brocense, 
“reconocen su ignorancia los gramáticos, cuando preguntados por quien 
es regido este o aquel nombre, responden que está puesto en absoluto; 
como si dijesen: lo ignoramos enteramente” (Sánchez de las Brozas 
1981: 30). O gramático salmanticense pergunta, com alguma razão, se o 
sintagma Regnante Philippo é uma construção sinónima de tempore regni (ou 
regis) Philippi. Se a resposta é positiva, como ele pensa, então porque é 
que os gramáticos só classificam o primeira de absoluto e o segundo de 
tempo, se ambos estão em ablativo? Relativamente à frase hora prima veni, 
afirma que o sintagma hora prima é um ablativo de tempo, mas na frase 
te legente veni os gramáticos classificam o sintagma te legente como ablativo 
absoluto. Diz o Brocense que se trata de um erro, porque, em ambos os 
casos, o sentido é o mesmo, isto é, tempo. Para o salmanticense, “hora 
prima veni son dos oraciones, como si dijeses cum esset hora prima veni. Porque 
falta el participio ens, o algo semejante. Llamarás pues a formas como ésas 
ablativos de tiempo” (Sánchez de las Brozas 1981: 30). Assim, Francisco 
Sánchez considera que “these ‘absolute’ constructions are consequently 
called ablatives of  time, and sometimes the preposition appears openly as 
in sub Alexandro” (Breva-Claramonte 1975: 58).

O Brocense, uma vez mais, opõe-se aos restantes gramáticos ao 
afirmar, no capítulo 15, que o genitivo nunca é regido pelo verbo, nem 
em Grego nem em Latim, porque o genitivo indica posse e, por isso, o 
possuidor e a coisa possuída são nomina relata, como diriam os dialéticos, 
não podendo entender-se um sem o outro. “Así pues, donde haya genitivo, 
se ha de buscar otro nombre al que esté unido” (Sánchez de las Brozas 
1981: 33). O autor analisa todos os tipos de verbos que habitualmente 
são construídos com o genitivo, como os verbos de memória (memini / 
obliviscor), de (com)paixão (misereor), de acusar e absolver (accuso / absolvo), 
de preço e estima (aestimo / emi), e demonstra que em todos eles está elidido 
um substantivo a que o genitivo está ligado, “para que haya enconomía 



175

de la expresión” (Sánchez de las Brozas 1981: 36). Para corroborar esta 
teorização, o Brocense aplica muitos exemplos extraídos de autores latinos 
e gregos, citando inclusivamente Nebrija, Prisciano e Apolónio Díscolo.

O gramático de Salamanca segue a perspetiva aristotélica ao analisar, 
no capítulo 20, a oração em matéria (substantivo) e forma (verbo). 
“In addition, Sanctius maintained that verbs cannot exist whithout a 
suppositum, and he therefore eliminated from the grammar the traditional 
notion of  impersonal verb” (Breva-Claramonte 1975: 59). Por exemplo, 
quando se está na presença de um imperativo, o vocativo não é regido pelo 
verbo nem está posto de forma absoluta, mas trata-se de uma elipse do 
nominativo, como na frase Petre (tu) veni. No caso dos verbos chamados de 
natureza, refere o autor que o nominativo também não se expressa mas o 
seu significado está lá, assim como nos verbos miseret, taedet, pudet, piget e 
poenitet, que “tienem unido un nominativo (…), pero por su certidumbre 
no lo expresan, incierto lo expresan” (Sánchez de las Brozas 1981: 43).

No capítulo 21, o Brocense refere não haver verbos neutros, pois todos 
têm, expressa ou elipticamente, um acusativo, como vivo vitam, ambulo viam 
(ou iter), nato aquas, “pues si no tuviéramos vida no podríamos vivir, ni 
pasear o ir sin camino (…) y no es bastante decir vivo o stupeo si no añades 
vitam o stuporem” (Sánchez de las Brozas 1981: 43-44). Para o gramático, 
o verbo limita-se a ser a cópula do sujeito e do predicado e, por isso, o 
acusativo, que não se expressa, pode entender-se de três modos diferentes: 
ou é de significação similar, ou é um nome do verbo, isto é, o infinitivo, 
ou ainda os acusativos pessoais me, te, se, quando o agente e o paciente 
são a mesma pessoa. Para o Brocense, o acusativo (interno) “de la misma 
cosa por razones de brevedad y elegancia mejor es echarlo en falta que 
ponerlo” (Sánchez de las Brozas 1981: 44).

Para o autor da Minerva, não existe o supino em -u, tratando-se apenas 
de um substantivo em ablativo. “Amatu, lectu, doctu con estupor turban a los 
gramáticos. Para mí son ablativos y que se explican por el adverbio unde” 
(Sánchez de las Brozas 1981: 58). E apresenta quatro razões para justificar 
a sua teoria. Para Francisco Sánchez, são substantivos em ablativo, em 
primeiro lugar, porque admitem adjetivos, como em eos versus assiduo 
memoratu dignos puto; em segundo, porque podem receber preposição, como 
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em nihil ex odoratu percipit; em terceiro, porque regem genitivo, como em 
missu Germanici; e, em quarto, porque pode ser unido a outro substantivo 
em ablativo com uma conjunção, como em parvum dictu, sed immensum 
aestimatione (Sánchez de las Brozas 1981: 58).

2. A Minerva seu de causis Linguae Latinae (Salamanca 1587)

A segunda e definitiva edição da Minerva foi publicada em Salamanca 
em 1587, com o título Minerva ou acerca das causas da Lingua Latina. Até há 
pouco tempo pensava-se que esta era a sua primeira edição e também foi 
esta que motivou Gaspar Scioppius e Jacobus Perizonius a desenvolverem 
as teorias gramaticais do Brocense, de que, entre outras, há uma edição 
portuguesa, impressa em Lisboa, em 1760, sob o patrocínio do Marquês 
de Pombal e do Rei D. José.

A edição de 1587 da Minerva é constituída por quatro livros e quarenta 
e seis capítulos na totalidade e, para Percival, carateriza-se por ser “an 
extremely complex work, badly organized, and written in a polemical 
and at times vituperative style” (Percival 1975: 243). No Livro I, com 18 
capítulos, o Brocense reflete sobre as partes do discurso; no Livro II, com 
13 capítulos, trata da sintaxe (ou construção) dos nomes substantivos, 
adjetivos, relativos e  outros pro(to)nomes; no Livro III, com 14 capítulos, 
analisa a sintaxe do verbo, da preposição, do advérbio e da conjunção; e, 
no Livro IV, com apenas um capítulo, apresenta as figuras de construção, a 
saber, a elipse, o zeugna, a silepse, o hipérbato e a antiptose, mas também 
analisa, embora com brevidade, a analogia nos significados das palavras 
(semântica) e refuta a teoria da antífrase.

O autor inicia a obra com uma dedicatória à Universidade de Salamanca, 
onde, entre outras coisas, refere que: pretende romper definitivamente 
com a tradição pedagógica vigente, pedindo inclusivamente que a obra de 
Lorenzo Valla (1407-1457) seja proibida naquela instituição nos primeiros 
anos de ensino de Latim; não traz nada de novo, pois apenas pretende 
repor no seu antigo estado a pura latinitas, corrompida por muitos 
gramáticos anteriores, a quem chama “bárbaros” e responsabiliza por 
mais de 3.000 erros cometidos, entre os mais antigos e modernos; e se 
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sente herdeiro de Élio António de Nebrija (1441-1522), pois este tivera 
os mesmos problemas em acabar com todos esses “disparates” e ainda se 
mantinham no estudo do Latim. Para Francisco Sánchez, se o Nebricense, 
por alguma razão, ressuscitasse, acabaria de vez com esses gramáticos, pois 
o seu engenho era tanto que não toleraria que estes continuassem a dizer 
barbaridades. 

Nihil omnino hic novi afferimus… sed antiquitatem, quas Barbarorum 
(Mammotretos dico, Catholicones & Pastranas) saevitia jacuerat, sublevamus, et 
in gradum reponimus… Jacebant itaque bonas litterae, quum abhinc annis centum, 
Antonius Nebricensis hos rebelles conatus est castigare. De esta forma (…) 
escrebía el humanista salmantino Francisco Sánchez de las Brozas (…). 
Afirmaba de esta forma su ilusión de continuar la labor iniciada por su 
insigne predecesor E. A. de Nebrija (Closa Farrés 1992: 287). 

O Brocense conta também que um dos filhos de Nebrija, Marcelo, 
tinha uma casa (e morava) na sua terra natal, Las Brozas, e, como lhe 
contava o seu pai, quando lá preparava as edições do «Dicionário» e da 
«Gramática Latina», queixava-se de que deixava inacabadas essas obras e 
desejava que um dia aparecesse um vingador para repor o ensino do Latim 
no devido lugar (Sánchez de las Brozas 1976: 37-39).

No capítulo inicial, o Brocense explica a razão por que escolheu o 
título da sua «gramática». Em primeiro lugar, a escolha de Minerva, -ae, 
deveu-se ao facto de este nome ser o da deusa da sabedoria, protetora das 
artes, inspiradora dos oradores, poetas, e das especulações mais profundas 
da filosofia e da ciência, e a própria personificação do trabalho de espírito; 
Em segundo, porque César Escalígero (1484-1558), já havia escrito «De 
causis linguae Latinae» (1540) e o Brocense concordava muitas vezes com ele 
e queria acabar definitivamente com o “magister dixit” e procurar as causas 
verdadeiras e os princípios dos fenómenos linguísticos, achou que “no se 
había de desechar el título” (Sánchez de las Brozas 1976: 45) escaligeriano.

2.1. Partes da Oração

O Livro I, a partir do 1º capítulo, exclusive, dedica-se ao estudo das 
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partes orationis. Assim, no capítulo 2, ocupa-se do problema e das múltiplas 
classificações existentes, desde Aristarco da Samotrácia e Dionísio da 
Trácia, Marco Terêncio Varrão, Quintiliano, Sérvio e Donato. No entanto, 
começa a sua argumentação sobre o que entende por gramática, as suas 
divisões e quais os seus fins. Para o Brocense, a gramática é a arte de falar 
corretamente, que tem por finalidade a construção correta da oração, que 
é constituída por palavras ou vocábulos, denominados partes da oração, 
formadas por sílabas e estas por letras, que são sons indivisíveis. Assim, 
para o gramático de Salamanca, não é muito fiável a divisão da gramática 
em partes, do tipo ortografia, prosódia, etimologia e sintaxe, porque esta 
não é uma parte mas o fim último da gramática e não considera nenhuma 
divisão bastante apropriada (Sánchez de las Brozas 1976: 48).

O gramático salmanticense divide os elementos constitutivos da 
oração, ou seja, partes do discurso, em apenas três categorias, nome, verbo 
e partículas, à semelhança da divisão dos estóicos, de Aristóteles (384-322 
a.C.), Santo Agostinho e Plutarco, bem como das gramáticas hebraica e 
árabe (Sánchez de las Brozas 1976: 49). Francisco Sánchez estabelece esta 
divisão fundamentada em princípios lógicos, pois o nome compreenderia 
as entidades de tipo estático, o verbo as de tipo dinâmico, e as partículas 
os laços de união entre as proposições: 

Llamamos cosas permanentes o constantes a aquellas cuya naturaleza 
persiste; a esta clase la llamaron nombre. Decimos que fluyen aquellas cuya 
naturaleza existe en tanto en quanto ellas existen; a esta clase la llamaron 
verbo (…). Finalmente, las oraciones necesitan de ataduras entre sí, por lo 
que se inventó la conjunción (Sánchez de las Brozas 1976: 50). 

No entanto, o Brocense também aceita as restantes classificações 
de Dionísio da Trácia, à exceção da interjeição. Para o gramático de 
Salamanca, o particípio, o pronome — segundo o autor, deveria chamar-se 
preferencialmente “protonome” (Sánchez de las Brozas 1976: 52)118—, o 

118  “(…) ego, tu, sui habrían de llamarse más correctamente protonomes (protonomina) o 
primeros nombres, porque son jefes de los otros e independientes, pues no se decli-
nam según la norma de los otros (…), pues todos los demás nombres se pobiernan 
por éstos, y una vez suprimidos, todos los demás nombres se enontrarán mudos y 
mancos (…)”.
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adjetivo e o substantivo são variáveis do nome e, por isso, devem integrar 
a mesma categoria, que se carateriza por ser, na senda de Escalígero (1484- 
-1558), 

cierta imagen por la que algo es conocido (…); por otra parte, se define el 
nombre como la voz que tiene género, número y caso, definición esencial y 
perfecta porque la voz o dicción o parte de la oración es el género próximo 
y el caso es la diferencia específia (Sánchez de las Brozas 1976: 58). 

A definição de verbo proposta pelo Brocense é muito simples e tem 
por base critérios morfológicos e semânticos: “Verbo es la voz que tiene 
número, persona y tiempo. Esta definición es verdadera y perfecta, todas 
las demás de los gramáticos son necias” (Sánchez de las Brozas 1976: 77). 
Por outro lado, indica que o verbo é constituído por acento, figura, espécie, 
número, pessoa, tempo e conjugação, mas exclui o modo. Com  efeito, 

el modo, que lo llama Varrón especie (species), no toca a la naturaleza del 
verbo, por eso no es atributo de él. Con más frecuencia se explica esta 
naturaleza por medio del sexto caso, como mea sponte, tuo jusso feci «lo hice 
por mi voluntad», «lo hice por orden tuya»; no pocas veces por medio 
de los adverbios, como male currit «corre mal», bene loquitur «habla bien». 
Y, cuando Aristóteles habla de los modos o modales, dice a menudo que 
aparecen continuamente, necesariamente como accidentales (Sánchez de 
las Brozas 1976: 81). 

Por isso, integra os tempos do verbo finito em onze categorias: duas 
do presente (amo e amem), duas do imperfeito (amabam e amarem), duas 
do perfeito (amavi e amaverim), duas do mais que perfeito (amaveram e 
amavissem) e três do futuro (amabo, amaveri e ama ou amato) (Sánchez de las 
Brozas 1976: 82).

Nas partículas, o Brocense engloba a preposição, o advérbio e a 
conjunção. 

A preposição, que “es una voz que carece de número, que se coloca 
ante los casos y se encuentra en composición” (Sánchez de las Brozas 
1976: 283), é, para o Brocense, a mais importante das partículas pelo 
facto de reger os casos e as restantes o não poderem fazer. De acordo 
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com a sua teoria, o sexto caso ou ablativo depende sempre de preposição 
e, quando aparentemente isso não acontece, é porque há uma elipse.  
A preposição também se coloca sempre antes do substantivo, como indica 
a sua composição (“pre - posição”), mas pode não acontecer se existir 
uma anástrofe, o que não altera a sua natureza, como é o caso de mecum, 
tecum e secum, por exemplo. O Brocense retira justificadamente da sua 
lista os seguintes vocábulos considerados preposições pelos gramáticos 
anteriores: circiter, prope, propius, proxime, pridie, procul, secus, usque, versus e 
versum (Sánchez de las Brozas 1976: 99-101). 

O advérbio é uma partícula que se liga preferencialmente aos verbos 
para lhes alterar o significado, não tem número e não rege nenhum caso: 
“Parece que se llama adverbio (abverbium), casi adverbum «junto al verbo» 
porque va on él como si fuera algo añadido, así bene dormit «duerme bien», 
graviter disputat «diserta con gravedad», lente ambulat «se pasea lentamente»” 
(Sánchez de las Brozas 1976: 285). 

O advérbio também se une a outras partes da oração: a adjetivos, como 
bene doctus (muito sábio); a substantivos, como bene mane (de manhãzinha; 
muito de manhã), semper lenitas (sempre doçura); e a advérbios, como 
valde velociter (muito velozmente), por exemplo. Ao contrário de outros 
gramáticos predecessores seus, Francisco Sánchez não considera que 
o advérbio possa reger quaisquer casos. Quando aparentemente isso 
acontece, ou deve considerar-se um substantivo (e não um advérbio) ou 
há a elipse de um verbo: 

Los adverbios a no ser que se tomen por un nombre no rigen ningún caso, 
como crurum tenus «hasta las piernas»: tenus no es preposición cuando lleva 
genitivo, como satis vini «bastante vino» (…). Hay quienes afirman que quo 
y unde rigen acusativo (…). En estos ejemplos falta un verbo (paro) (…). 
En y ecce no rigen acusativo o nominativo. Véase la elipsis de los verbos 
(Sánchez de las Brozas 1976: 285-286). 

Para o mestre salmantino, não pertence ao gramático a função de 
enumerar as sub-categorias dos advérbios nem as suas significações, mas 
em apenas examinar as suas caraterísticas morfológicas, isto é, o modo 
como estes terminam, como os que acabam em -im (punctim, caesim, 
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membratim), -us (subtus, intus), -o (cito, profecto), -as (alias, cras), -i (ubi, ibi), -e 
(bene, pulchre, sane), -er (duriter, fortiter), etc. (Sánchez de las Brozas 1976: 102). 
Quanto às significações dos mesmos, apesar de o Brocense considerar 
que isso é tarefa do filósofo e não do gramático, “porque la misión del 
gramático (según dice Varrón) no consiste en indagar las significaciones 
de las voces, sino su uso” (Sánchez de las Brozas 1976: 102), apresenta 
uma lista de 17 sub-categorias: de afirmar (certe, nae, quidni e quidem), de 
negar ou proibir (non, haud, minime, nequaquam), de lugar (hic, intus, foris), 
de tempo (diu, cras, nuper, dudum), de quantidade (valde, nimis, satis, perquam, 
impense), de qualidade (bene, pulchre, eleganter, nimis), de comparar (magis, 
melius, doctius), de reunir (una, pariter, simul, conjunctim), de mostrar (en, ecce), de 
chamar (o, heus), de duvidar ou de evento (forte, forse, forsitam), de cessar (vix, 
sensim), de exortar (eia, age, agite, agendum), de interrogar (cur, quare), de jurar 
(Hercle, medius fidius, Aedepol, Aecator), de ordem (deinde, deinceps), de contar 
(semel, bis, deinde, deinceps, centies) (Sánchez de las Brozas 1976: 102-103). 
Aparentemente parece haver nesta proposta alguma contradição, ao, por 
exemplo, classificar nimis (demasido) quer como advérbio de quantidade 
quer de qualidade, assim como deinde (em seguida, logo) e deinceps (em 
continuação) como advérbios de ordem e de contar. No entanto, não nos 
parece que tal suceda, já que é o uso em que cada um possa ser empregue. 
Neste ponto, o Brocense parece ser um precursor da pragmática linguística 
atual. Por outro lado, apesar de o mestre de Salamanca não considerar as 
interjeições como partes da oração, como vimos, integra algumas nesta 
sua classificação, nomeadamente nos advérbios de chamar (o, heus) e de 
exortar (eia, age), por exemplo.

A conjunção é, para o Brocense, a parte da oração que tem por 
finalidade apenas unir orações entre si. Francisco Sánchez de las Brozas 
refere inclusivamente que “la conjunción no une casos ni otras partes 
de la oración, como enseñan los ignorantes, pues las mismas partes se 
unen entre sí, como el nombre con el nombre, el nombre con el verbo, 
etc.” (Sánchez de las Brozas 1976: 287). Quando aparentemente há uma 
conjunção a unir dois casos ou outras partes da oração ou há uma elipse 
ou um zeugma, como nas frases: Cicero scribit et vigilat (Cícero escreve e está 
atento), em vez de Cicero scribit et Cicero vigilat; Cicero et filius valent (Cícero 
e o filho estão bem), em vez de Valet Cicero et valet filius; Emi equum centum 
aureis et pluris (Comprei um cavalo por mais de cem moedas de ouro), por 
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Ego emi equum pretio pluris aeris (comprei um cavalo por mais dinheiro); 
Petrus et Paulus disputant (Pedro e Paulo discutem), em vez de Petrus disputat 
et Paulus disputat. Quanto às sub-categorias das conjunções, o Brocense, do 
mesmo modo que o havia feito para os advérbios, refere que não é tarefa 
do gramático distingui-las, pois o importante para o gramático é a união de 
orações e não os seus significados ou sentidos, ou, como ele próprio diz, 

distinguir los oficios de las conjunciones (…) no es tarea del gramático, 
pues si se atiende a la gramática, todas son conjunciones, es decir, todas 
unem, aunque parezca que separam. ¿Por qué están menos unidas dormitat 
aut vigilat «duerme o está en vela»? Mucho difieren en su sentido, nada en 
la gramática (Sánchez de las Brozas 1976: 104). 

No entanto, o mestre salmantino distingue 6 espécies de conjunções: 
copulativas absolutas (et, -que, nec, neque ac, atque, quoque, etiam, item e itemque); 
copulativas condicionais (cum, tum si, seu e nisi); disjuntivas (aut, vel, seu, 
sive, an, necne e utrum); adversativas (at, sed, porro, tamen, tametsi, etsi, licet, 
quamquam, quamvis e autem); racionais de ilação ou unitivas às que precede 
a causa (ergo, igitur, ideo, itaque, quocirca, proinde, quare e quapropter); causais 
(nam, namque, enim, etenim, quia, quoniam, siquidem, quippe, utpote e propterea 
quod) e declarativas (ut, uti, velut, veluti, sicut, ricuti, ceu e tanquam) (Sánchez de 
las Brozas 1976: 104-105).

A interjeição não pode, para o Brocense, ser considerada uma verdadeira 
parte da oração, apesar de os gregos, segundo o autor, a incluírem no 
grupo dos advérbios, porque “yo pienso que son sonidos inarticulados  
y naturales, por eso no los conté entre las partes de la oración” (Sánchez 
de las Brozas 1976: 103). Noutra passagem, a sua explanação é mais 
específica: 

Lo que es natural es lo mismo en todos, los gemidos y los signos de alegría 
son iguales entre todos, luego son naturales; pero si son naturales no son 
partes de la oración, puesto que estas partes deben existir (…) por con-
vención, no por naturaleza. Los griegos enumeran la interjección entre los 
adverbios, pero eso es falso (Sánchez de las Brozas 1976: 50).

Seguindo Aristóteles (384-322 a.C.), o gramático de Salamanca 
aproxima-se muito da teoria da arbitrariedade do signo linguístico 



183

proposto, cerca de três séculos e meio depois, por Ferdinand de Saussure, 
ainda que, relativamente às interjeições, o mestre franco-suíço as 
considere só parcialmente naturais, pois parece haver aí, assim como nas 
onomatopeias, uma certa motivação interna, mas considerando sempre 
o seu convencionalismo, já que estas são diversas em línguas diferentes 
(Saussure 1986: 124-127). No entanto, o Brocense apresenta 14 interjeições 
na língua latina: “Son interjecciones sonidos como apage! (…), phy! (…), 
vae! (…), o! (…), osi! (…), ei! (…), hei! (…), eu! (…), atat! (…), au! (…), 
pro! (…), proh! (…), bababe! (…), euge!” (Sánchez de las Brozas 1976: 
103)119.

Uma vez estabelecidas as partes orationis, o gramático salmantino centra- 
-se no seu estudo morfossintático. Assim, na análise do nome vamos assistir 
a três pontos importantes da sua teoria: a sistematização (quase) definitiva 
do género, número e caso. Havia, desde os primórdios da gramática, uma 
acérrima discussão sobre o género dos nomes. 

Donato y Prisciano habían establecido seis: masculinum, femeninum, neutrum, 
commune, omne et promiscuum. Esta misma división fue la que recogieron los 
modistae y los gramáticos del Renacimiento anteriores al Brocense, con 
excepción de Tomás Linacro, que había suprimido los géneros neutrum, 
commune, omne et promiscuum (Riveras Cárdenas 1976: 23). 

Francisco Sánchez, apesar de também considerar o neutro, dá uma 
importância fundamental aos géneros masculino e feminino, eliminando, 
como já tinha feito na primeira edição, o género comum e o epiceno 
(promiscuum). E recorre ao sexo para determinar o género, afirmando que 

119 Como vimos, o Brocense classifica as partes da oração em apenas três cate- 
gorias, nome, verbo e partículas, mas, de vez em quando, parece estar a refletir 
com base nas categorias de Dionísio da Trácia, porque: apesar de não admitir as 
interjeições como partes da oração, apresenta-as; ainda que refira que não é ne-
cessário o gramático distinguir as sub-categorias dos advérbios e das conjunções 
e “es suficiente para el gramático (…) si a estas tres ultimas partes [preposições, 
advérbios e conjunções] las llama indeclinables: habrá cumplido perfectamente 
su deber de gramático” (Sánchez de las Brozas 1976: 105), fá-lo; embora re-
flita sobre as três partes da oração, também refere as restantes, como na seguinte  
passagem: “Hemos tratado de la naturaleza de las seis [sic] partes de la oración, ahora 
nos ocuparemos de sus construcciones” (Sánchez de las Brozas 1976: 105).
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só existem estes dois, pois ou se é macho ou fêmea. O neutro é a ausência 
de sexo, ou género, não podendo, por isso, ser considerado um género 
gramatical propriamente dito, mas a negação dos dois (Sánchez de las 
Brozas 1976: 61-62). Um ponto interessante da sua análise é a comparação 
que faz entre as línguas: “En las lenguas caldea, hebrea, siria, cartaginesa, 
española, gálica, itálica y otras muchas se conocen solamente dos géneros” 
(Sánchez de las Brozas 1976: 62). 

Quanto ao número, o Brocense também só aceita o singular e o plural, 
referindo que não há um meio termo entre os dois, ou seja, não pode 
haver o dual, como alguns gregos defendiam, como os jónios, ao contrário, 
segundo o gramático salmantino, dos eólios. No entanto, também admite 
dois vocábulos latinos que podiam ser admitidos entre os duais (ambo e 
duo), mas estes conjugam-se com o verbo no plural, como ambo currunt 
(Sánchez de las Brozas 1976: 57).

O caso é para o Brocense a primeira e específica diferença do nome, 
pois é este que define a sua função na oração (frase). O gramático de 
Salamanca segue quase sempre a perspetiva de Escalígero, que não aceitava 
a denominação “tradicional” de “nominativo”, “vocativo”, “genitivo”, 
“dativo”, “acusativo” e “Ablativo” e preferia a sua ordenação numérica, 
ou seja, caso “primeiro”, “segundo”, “terceiro”, etc.. Se, por um lado, o 
Brocense concorda com a argumentação de Escalígero, por outro, não se 
atreve, como ele próprio diz, a “rechazar las denominaciones de los más 
antiguos” (Sánchez de las Brozas 1976: 59). De qualquer modo, não aceita 
a existência do “sétimo” caso, pois o ablativo ou “sexto” é o de todos os 
complementos preposicionais. No entanto, no Grego, segundo o mestre 
salmantino, também deve ser considerado o ablativo: 

Por ser natural esta división de los casos será necesario hablar en todas las 
lenguas igual número de casos; por esta razón, sostengo contra el parecer 
de todos los gramáticos que los griegos no carecen del sexto: en primer 
lugar, el dativo se usa para significar la adquisición en todas las lenguas, 
por medio de él no significamos ni el precio, ni la materia, ni el lugar, ni 
ninguna otra cosa (Sánchez de las Brozas 1976: 60). 

Interpretamos, assim, da mesma forma que Constantino Garcia, que 



185

refere serem “bien claras las palabras de Sánchez: «in omni nomine natura 
sex partes constituit»” (García 1961: 93). Há, no entanto, autores que 
interpretam a teoria do Brocense de outro modo. Fernando Cárdenas, por 
exemplo, refere que o Brocense 

rechaza el argumento de que os griegos caracerian del caso sexto (ablativo), 
y señala con acierto que el dativo griego podía desempeñar las funciones 
del caso sexto latino, el caso de la preposición. (Riveras Cárdenas 1976: 24)

Por outro lado, Alfonso Funes inclina-se a pensar que o Brocense 
admite o séptimo caso, o instrumental (Navarro Funes 1929: 3-55). Como 
referimos, parece-nos que ele defende apenas a existência do sexto caso ou 
ablativo, quer para o Latim quer para o Grego.

2.2. Sintaxe ou Constructio

No segundo livro da Minerva, o Brocense dedica-o todo à sintaxe ou 
constructio e apresenta algumas questões, a nosso ver, importantes para os 
estudos linguísticos posteriores e atuais. Em primeiro lugar, refere que o 
substantivo e adjetivo apenas concordam em número e caso, mas nunca 
em género, porque o adjetivo não tem género, mas certas terminações 
segundo os géneros, mediante as quais indagamos o género dos substantivos 
(Sánchez de las Brozas 1976: 109). 

Para o Brocense, o nominativo ou primeiro caso (ou ainda caso reto) 
nunca é regido por quaisquer outras partes da oração e uma frase não 
pode constituir-se sem nome e verbo, a que ele chama de matéria (nome) 
e forma (verbo). No entanto, se “el caso recto nunca es regido”, na frase 
Cato scripsit, “ni tampoco scripsit depende de Cato, pero hay concordancia de 
nombre e verbo” (Sánchez de las Brozas 1976: 110), ou seja, na perspetiva 
do Brocense nem o sujeito é regido pelo predicado nem este por aquele, 
mas há entre os dois uma interdependência mútua. Por outro lado, o 
Brocense não aceita o aposto como complemento, já que, em frases do 
tipo Ego Annibal peto pacem, parece haver dois nominativos a desempenhar 
a mesma função. No entanto, na perspetiva do Brocense é necessário 
considerar a existência da elipse ou da construção relativa com qui sum ou 
da participial com ens (Sánchez de las Brozas 1976: 110).
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No capítulo terceiro, Francisco Sánchez analisa o genitivo ou caso 
segundo e tece algumas considerações ainda hoje polémicas entre os 
melhores gramáticos. Por um lado, refere que 

el genitivo significa siempre el poseedor, se tome con sentido activo o 
pasivo, como amor patris «amor ao pai, do pai», vulnus Achillis «herida hecha 
a Aquiles, que hizo Aquiles», de donde resulta que no puede regirlo el 
verbo, pues el poseedor y la cosa poseída se hacen referencia (…), no 
pudiendo entenderse la una sin la otra. Los verbos significarán poseer, 
pero nunca la posesión (Sánchez de las Brozas 1976: 112). 

Com efeito, para demonstrá-lo, analisa, uma a uma, as várias classes de 
verbos que os gramáticos apresenta(va)m como regendo genitivo: verbos 
de preço ou estima (magni [hoc aeris pretio] emi; nihili te [aestimatione] facio); 
verbos de acusar ou absolver (accuso te furti [crimine]); verbos de compaixão 
(miseret, misereor, taedet, pertaedet, pudet, piget e poenitet); verbos com partição ou 
genitivo partitivo (quis vestrum?, omnium primus, Romanorum fortior, Graecorum 
doctissimus); e verbos de memória (memini tuorum consiliorum [mentionem]; 
venit in mentem illius diei [recordationem]). Por outro lado, o Brocense também 
refere que o genitivo nunca pode ser regido por adjetivos / particípios, 
como nos sintagmas natus Romae, Aegypti educatus. Nestes casos, admite 
a elipse de urbs, locus ou provincia. No entanto, nestes casos é usual (ainda 
hoje) a construção apositiva, isto é, o nome genérico e o específico 
costumam colocar-se no mesmo caso, mas, como já referimos, o Brocense 
não considera o aposto na análise da frase e aceita a construção deste tipo 
de sintagmas com o genitivo: 

Hay quienes dicen que no puede decirse urbs Toleti «ciudad de Toledo», 
arbor mori «el moral, la zarzamora», flumen Tagi «el río Tajo», porque el nom-
bre genérico debe colocarse con el específico en el mismo caso, como 
urbs Roma «ciudad de Roma», flumen Tagus «río Tajo», arbor marus «el moral, 
la zarzamora»: así como no negare esto, también se ha de dar por cierto 
aquello (Sánchez de las Brozas 1976: 115). 

E apresenta uma extensa lista de exemplos extraídos de Vergílio, 
Horácio, Plínio, Cícero e Suetónio a corroborar a sua teoria de construção 
com o genitivo.
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O dativo ou terceiro caso, diz o Brocense, também não é regido pelo 
verbo, nem na voz ativa nem na passiva, e significa sempre adquisição, 
dano ou proveito, não podendo nunca desempenhar a função de agente 
da passiva. O mestre de Salamanca analisa alguns usos linguísticos 
controversos do dativo, afirmando inclusivamente que “no existe ninguna 
oración ni verbo al que no pueda ajustarse el dativo” (Sánchez de las 
Brozas 1976: 118). Considera também, por exemplo, que a expressão 
doceo tibi (ensino para ti) é tão correta como doceo te (ensino-te), mas 
distingue o sentido específico de cada uma. Analisa também expressões 
“erroneamente” apresentadas pelos seus antecessores como dativos, mas 
que, em seu entender, são ablativos ou casos sextos, como, por exemplo, 
sum ruri (estou no campo) e natus Carthagini (nascido em Cartago). No caso 
de orações com dois dativos concomitantes, afirma que nenhum deles é 
regido pelo verbo e que ambos significam adquisição à sua maneira, como 
nas frases hoc erit tibi curae (isto servir-te-á de preocupação) e datur tibi hoc 
vitio (atribui-se-te este vício) (Sánchez de las Brozas 1976: 120).

O acusativo ou quarto caso, usado sem preposição pode ser sujeito de 
uma oração infinitiva, como me amari (que eu seja amado), ou complemento 
(direto) dos verbos ativos, como patrem amo (amo o pai). Nos restantes 
casos, na perspetiva de Francisco Sánchez, o acusativo depende sempre de 
preposição, esteja esta elidida ou não, como vixit centum annos (viveu cem 
anos), latus pedes viginti (de vinte pés de largura), eo Romam (vou a Roma) e 
niger oculos (de olhos negros). O mestre salmantino sintetiza este assunto 
numa regra muito simples: “el acusativo que no sea sujeto de infinitivo, ni 
objeto de los ativos depende de una preposición” (Sánchez de las Brozas 
1976: 395). Já no século XVI era usual a construção dos complementos 
de tempo contínuo (duração) e de medida com acusativo sem preposição, 
como studui decem annos (estudei dez anos) e pendet libras triginta (pesa trinta 
libras), mas o Brocense opõe-se a esta teoria e refere que 

esto es falso, pues aquel acusativo se pone con el valor de una preposición 
sobreentendida y no por la naturaleza del tiempo. Decimos commoda mihi 
librum intra quinque dies «préstame el libro durante cinco días»; Del mismo 
modo, decimos vixit annos centum «vivió cien annos», o per annos centum, ante 
annos centum y centum annis. Finalmente, se usa el acusativo o el ablativo 
por causa de la preposición sobreentendida o colocada al lado; Cicerón 
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dice muy frecuentemente aliquot per annos «durante alguns años», per eos dies 
«durantes estos días», per decem menses «durante diez meses» (Sánchez de las 
Brozas 1976: 121). 

Sobre os complementos de lugar (para onde e donde), o Brocense 
também refuta a teoria dos gramáticos que impunham a construção sem 
preposição, caso se tratasse de nomes de cidades, de províncias, ilhas 
e outros lugares, rus e domus. Para a maioria dos gramáticos latinos era 
diferente dizer eo Romam (vou a Roma) de eo ad Romam (vou a Roma), venio 
Roma (venho de Roma) de venio a Roma (venho de Roma), “pues dicen 
que eo Romam significa ir a la ciudad misma y eo ad Romam ir a los lugares 
cercanos a Roma” (Sánchez de las Brozas 1976: 123), mas o Brocense 
demonstra o seu contrário através de frases extraídas de obras de Cícero, 
Tito Lívio, César, Cúrcio, Plauto, Terêncio, Propércio e Marcial e de alguns 
provérbios latinos, chegando mesmo a afirmar que esses gramáticos 
“deliran terriblemente” (Sánchez de las Brozas 1976: 395). Salientamos 
apenas dois exemplos dos múltiplos que o Brocense apresenta. O primeiro 
é de Tito Lívio, retirado do Livro 5 do Ab Urbe Condita, que tanto usa 
“Veios” como “ad Veios”, e o segundo de Cícero, extraído De Senectute, 
que diz que marchou a Tarento como questor (“profectus sum quaestor ad 
Tarentum”). Em todo o corpus por si pesquisado, parece não haver dúvidas 
sobre a representatividade da construção com preposição ou com a sua 
ausência: “Me atrevería a afirmar esto: que los nombres de ciudades se 
encuentran más frecuentemente con preposición que sin ella” (Sánchez de 
las Brozas 1976: 395). Assim, o Brocense admite as duas construções, já 
que a elipse da preposição pode tornar a frase mais elegante. Em conclusão, 
o mestre salmantino refere que, ao contrário das regras ou leis impostas 
pelos seus antecessores, “está permitido decir in mea domo «en mi casa», in 
tuis domibus «en tus casas», ab domo egressus «habiendo salido de la casa», de 
domo «de la casa», ex domo «de la casa», in domum «a la casa», ad domum «a la 
casa»” (Sánchez de las Brozas 1976: 398).

Relativamente aos verbos que regem dois acusativos, o Brocense apenas 
parece admitir três: doceo (ensinar), moneo (avisar) e posco (pedir). Os restantes, 
que os gramátios integravam na mesma classe, como dedoceo (desaprender), 
postulo (pedir), peto (pedir), induo (vestir), e calceo (calçar), por exemplo, diz 
o Brocense que nunca admitiram dois acusativos (Sánchez de las Brozas 
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1976: 124). No entanto, no Livro IV, onde analisa pormenorizadamente 
a elipse, parece nem aceitar a construção daqueles três verbos com duplo 
acusativo, referindo que essa construção é totalmente falsa, porque, 
segundo o autor, 

en uno de ellos falta la preposición katá, i. e., per, in o juxta, que suele 
sobreentenderse en los verbos activos y pasivos, en los adjetivos y en los 
participios, como posco te pacem «te pido la paz», frangitur membra «con los 
miembros rotos», caetera Graius «griego en las demás cosas», albus dentes «de 
dientes blancos» (Sánchez de las Brozas 1976: 429). 

Assim, o Brocense interpreta o duplo acusativo como uma construção 
tipicamente ática onde existia a elipse da preposição Κατά, que em Latim 
podia ser substituída principalmente por ad, in, circa ou per, e um dos 
acusativos podia ser analisado como um complemento de limitação ou 
relação: 

Pero nada quitaron los latinos con más avidez que aquello que pertenece a 
un estilo tan ático como la construcción en donde se sobreentiende katá, 
como (…) panditur artus «se le abren las articulaciones», purgor bilem «me 
purgo de la bilis» (…), doceo te artes «te enseño las artes», doceris artes «se te 
enseñan las artes» (…), abfuit totum mensem «estuvo ausente todo un mes», 
pendet libras centum «pesa cien libras» (Sánchez de las Brozas 1976: 428).

O vocativo ou quinto caso, para Francisco Sánchez, não pode ser 
tratado como a segundo pessoa do verbo, “sino una cosa con la que 
comunicamos el discurso, pues (…) quien compuso una oración llama 
al oyente para que la oiga” (Sánchez de las Brozas 1976: 125). Assim, 
o Brocense não considera possível este caso ser regido, pois, na sua 
perspetiva, toda a frase se dirige a um público, a um interlocutor, ou seja, a 
um vocativo. A quem defendia que o vocativo era regido pelo “advérbio” 
o, porque esta partícula se unia com frequência ao vocativo, ou por outros 
advérbios, o Brocense justificou a sua tese, afirmando que frequentemente 
não é sinónimo de sempre e que há muitas vezes o “advérbio” sem o 
vocativo, nomeadamente nas exclamações. Quanto aos outros advérbios, 
afirma o mestre de Salamanca que nenhum deles pode reger quaisquer 
casos, a não ser que se coloquem em vez dos substantivos, mas, nesse caso, 
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passam a ser nomes e não advérbios. Essa regência também não pode ser 
feita pelo verbo e isso é demonstrado pela construção passiva, como se vê 
pelas frases Petre, doce illium (Pedro, ensina-o) e Ille, Petre, doceatur a te (Seja 
ele ensinado por ti, Pedro) (Sánchez de las Brozas 1976: 125). 

No entanto, surge o problema de concordância do adjetivo com o 
vocativo. Em frases do género Veni, puer, dicende doctus… (Vem, menino, 
que hás-de ser chamado sábio…), deve dizer-se doctus (nominativo) ou docte 
(vocativo), a concordar com puer. Deve o adjetivo colocar-se no quinto ou 
no caso reto, em nominativo? É a essa questão que o Brocense também 
tenta reponder, extraindo e citando exemplos de múltiplos autores que 
seguem os dois modos de dizer: 1º) Vocativo: Invicte mortalis Dea nate puer 
Thetyde (Ó mortal invicto filho da Deusa Tétis), Hor.; O dolor atque decus 
magnum rediture parenti (Ó dor e grande glória que há-de ir ao seu pai), 
Verg.; 2º Vocativo e Nominativo: Nate meae vires mea magna potentia solus (Tu 
só, filho, minhas forças, minha grande potência), Verg.; Tu criminis auctor 
Nutritus duro Romule lacte lupae (Tu, Rómulo, alimentado com o duro leite 
duma loba, autor do crime), Prop.; 3º Mistura dos dois casos: Salve primus 
omnium parens patriae apellate, primus in toga triumphum linguaeque lauream merite 
(Salve, tu, que eras chamado o primeiro pai da pátria de todos, que, o 
primeiro na toga, conseguiste o triunfo e o louro da língua), Plin.. 

E, para concluir, o mestre salmantino, defendendo indistintamente as 
duas construções, refere que: “Decimos, pues, correctamente defende me 
amice mi «defiéndeme tu, amigo mío» y defende me amicus meus (…), pero 
con distinto sentido y sintaxis, porque en esta última falta ens o qui es «que 
eres»” (Sánchez de las Brozas 1976: 127).

O Brocense prefere chamar caso da preposição ou caso sexto a 
ablativo, refutando assim a nomenclatura tradicional, porque, para o 
gramático salmantino, nem sempre significa a acção de levar (< aufero, 
-fers, -ferre, abstuli, ablatum) e este caso está sempre regido pela preposição, 
independentemente de haver ou não elipse da mesma (Sánchez de las 
Brozas 1976: 128). O Gramático sintetizou este princípio da seguinte 
forma: “Todos los ablativos dependen de una preposición” (Sánchez 
de las Brozas 1976: 395). Assim, por exemplo, na comparação, como 
doctior opinione (mais sábio que a opinião generalizada) e calceus maior pede 
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(sapato maior que o pé), “parece más bien que falta la preposición pro «en 
comparación con» que prae, pues suele añadirse con frecuencia pro o quam 
pro. La sintaxis sería maior est caceus pro pede o quam pro pede” (Sánchez de las 
Brozas 1976: 128 e 402-404). Nos complementos de lugar (onde e donde), 
corrobora a sua posição relativamente aos restantes que regem acusativo 
(para onde), mesmo com nomes de cidades, ilhas e províncias, bem 
como rus e domus. Estatisticamente, o Brocense encontra mais exemplos 
com preposição que sem ela (Sánchez de las Brozas 1976: 395-398). Os 
complementos de instrumento devem ser introduzidos preferencialmente 
com a preposição cum à semelhança da grega σύν, ainda que também o 
possa ser com outras preposições, como ab, de e in (na Bíblia), por influência 
do hebraico (Sánchez de las Brozas 1976: 401-402). Os complementos de 
preço devem levar a preposição pro, como pro nihilo putare (estimar em nada) 
e pro nihilo pendere (apreciar em nada) (Sánchez de las Brozas 1976: 404- 
-405). Assim, para o Brocense todos os complementos de ablativo devem 
ser construídos com preposição, independentemente de às vezes, por 
razões estéticas ou estilísticas, se poder fazê-lo sem a respetiva preposição, 
ou, na poesia, para respeitar a métrica.

Na sequência da primeira edição, também, na de 1587, o Brocense 
é inovador e causa verdadeira estupefação — presumo — entre os 
gramáticos da época ao analisar o tradicional ablativo absoluto. Mesmo os 
gramáticos latinos atuais negam a teorização do Brocense. Para o mestre 
de Salamanca, ablativo absoluto é invenção dos gramáticos e não tem 
qualquer sustentabilidade científica. Diz Francisco Sánchez que “en el 
ablativo que llaman absoluto los gramáticos están muy alucinados; pero 
hay que perdonarles, pues esto es asunto de consideración más alta que la 
que puede alcanzar su ingenio” (Sánchez de las Brozas 1976: 128). Trata-se, 
na opinião do Brocense, de complementos preposicionais, introduzíveis 
pelas preposições sub, a, cum e in. Para o mestre de Salamanca, “cada vez 
que queremos expresar en las obras históricas el mando o imperio, en la 
paz o en la guerra, se sobreentiende sub «bajo» o mejor aún la preposición 
griega ep…” (Sánchez de las Brozas 1976: 398), como se pode ver, por 
exemplo, nas seguintes frases: Sub Asdrubale imperatore meruit (militou às 
ordens de Asdrúbal), Tito Lívio; Sub te tolerare magistro militam discat (aprenda 
a suportar a vida militar sendo tu o maestro), Vergílio; Sub patribus duris 
(com os pais severos), Horácio. As preposições a e sub podem usar-se 
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com o sentido (ou em vez) de post, como a coena (depois do jantar / ceia), 
ab urbe condita / a condita urbe (depois da fundação da cidade). “Por tanto, 
cuando se dice capta urbe triumphavit «tomada la ciudad, obtuvo los honores 
del triunfo», sc. a o sub; y lectis tulis literis venimus in senatum «leída tu carta, 
vinimos al senado», sc. a o sub lectis «después de leída»” (Sánchez de las 
Brozas 1976: 400). 

O chamado ablativo absoluto também pode ser introduzido pela 
preposição cum com sentido temporal ou causal, como se pode ver pelos 
exemplos apresentados:

Deo duce «sendo deus el guía», Musis faventibus «permitiéndolo las Musas», 
sc. cum, en griego syn. Plaut., Pers.: sequere hac mea gnata cum Diis volentibus 
«sigue hasta allá, hija mía, permitiéndolo los dioses». Liv., 1, dec. 3: agite 
cum Diis bene invantibus «que los dioses os ayuden» (Sánchez de las Brozas 
1976: 400). 

Noutras situações, ainda que mais raras, também esta construção 
ablativa pode ser introduzida pela preposição in. “Algunas veces falta 
también in, como Orpheo cantante «tocando Orfeo», cantando rumpitur anguis 
«al cantar, la serpiente se destrozaba” (Sánchez de las Brozas 1976: 400).

Também o Brocense se opõe à perspetiva tradicional de, na construção 
do ablativo absoluto, o sujeito do mesmo ser diferente do da oração 
principal: 

Enseñan los gramáticos en este ablativo que llaman absoluto que hay 
que evitar que las dos oraciones tengan el mismo sujeto, pues niegan que 
se diga en latín se consule orabat Cicero «siendo cónsul peroraba Cicerón». 
Pero la razón dice lo contrario, pues si siempre se sobreentendiera la 
preposición, ¿por qué no se podrá decir sub me praeceptore discam «siendo 
maestro aprenderé» del mismo modo que se dice Paulo praeceptore discam 
«siendo Pablo maestro, aprenderé»? (Sánchez de las Brozas 1976: 128).

Em conclusão, o ablativo, a que prefere chamar caso sexto, é, para o 
mestre salmantino, o caso da preposição, porque este vai sempre regido 
por ela. Também a preposição pode estar elidida e, nesses casos, deve 
subentender-se. Tal é o caso do chamado ablativo absoluto e que o Brocense 
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pensa dever estudar-se como um substantivo em ablativo, acompanhado 
por um adjetivo no mesmo caso e regido por uma preposição que não 
aparece no texto.

O Brocense, ao definir o verbo como a parte do discurso “que tiene 
número, persona y tiempo” (Sánchez de las Brozas 1976: 77), está, com 
a caraterística tempo, a distingui-lo do substantivo. Os acidentes que o 
verbo recebe são o acento, a figura, a espécie, o número, a pessoa, o tem-
po e a conjugação, não considerando a voz nem o modo. No entanto, 
na construção dos verbos considera  o “governo” (rectio, -onis), “cuando 
el verbo muestra sus fuerzas y efecto a alguna cosa; según esto, el verbo 
aparece como ativo (activum) o pasivo (passivum)” (Sánchez de las Brozas 
1976: 177). O modo é realizado, para o Brocense, pelos advérbios e os 
complementos circunstanciais. A classificação em modos, para além de 
ser muito subjetiva e múltipla, consoante os gramáticos que a fazem, não 
tem, para o Brocense, razão de ser, pois não se apoia em causas inerentes 
à própria língua.

Como na primeira edição, também nesta o mestre salmantino classifica 
os tempos em finitos e infinitos. Os tempos finitos são os mesmos onze: 
dois do presente; dois do imperfeito; dois do perfeito; dois do mais que 
perfeito; e três do futuro (incluindo o tradicional imperativo). O infinitivo 
não tem pessoa, modo e um tempo concreto, podendo ter apenas um valor 
nominal e, nesse caso, desempenhar uma função sintática, substituindo um 
nome em qualquer caso. E apresenta uma série de exemplos a demonstrar 
essa teoria (Sánchez de las Brozas 1976: 258-262). 

Também na sequência da primeira edição, todos os tempos finitos são 
pessoais, não admitindo a existência de verbos impessoais, pois, para o 
Gramático, mesmo que o sujeito não esteja presente, está elidido, ou por 
zeugma ou para evitar pleonasmo. Mesmo 

en los verbos que falsamente se llaman de naturaleza como pluit «llueve», 
fulminat «caen rayos», lucescit «amanece» les gusta a Linacro y a otros doctos 
que se entiendan un sujeto de significación cognata, lo que es causa de 
que nunca se encuentren a no ser en tercera persona (…); la oración 
entera es, po tanto, pluuit pluvia «llueve la lluvia», fulget fulgur «relampaguea 
el relámpago», lucescit lux «clarea a luz» (Sánchez de las Brozas 1976: 179).
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Os verbos ainda podem ser ativos, passivos e substantivos, admitindo 
somente estas três classes. Esta distinção não se baseia em critério 
morfológicos, mas semânticos, pois, por exemplo, não existem verbos 
depoentes, já que estes são ativos e a forma não é fator distintivo: 

Constantemente vuelven a esas absurdas gramáticas que inventan 
muchas clases de verbos. Y lo peor es que los dividen por las terminaciones 
en -o y -or, como si la naturaleza de los verbos se hubiera de indicar por las 
terminaciones y accidentes y no por la esencia misma (…). Todos estos 
verbos son por naturaleza activos, sea cual fuere su terminación. Y los que 
llaman deponentes son completamente activos, y no se llaman así porque 
pertenezcan a una clase diferente de los activos, sino porque fueron alguna 
vez comunes, es decir, que significaban al proprio tiempo la activa y la 
pasiva (Sánchez de las Brozas 1976: 187).

Nos verbos ativos, o complemento direto (acusativo) existe sempre, 
mas pode estar oculto e é função do gramático investigar o nome que falta. 
O Brocense apresenta fundamentalmente duas razões para a ausência do 
acusativo: arcaísmo e pleonasmo (acusativo cognato): 

¿Por qué no encontramos estos acusativos? Respondo que porque se 
consideraría defecto o, a lo menos, arcaísmo. Pues en otro tiempo era 
frecuente nocere noxam «dañar», servire servitutem «servir», ahora salvo que 
se añade un adjetivo será pleonasmo; como es superfluo decir gaudemus 
gaudium «gocemos el gozo» (Sánchez de las Brozas 1976: 189).

Nega também a existência do agente (da passiva) nos verbos passivos, 
pois apresenta este como complemento circunstancial, em caso sexto 
(ablativo) com preposição, cuja tradução não é “por” mas “da parte de” ou 
“por ordem de”. Os verbos passivos apenas necessitam, como os ativos, 
de sujeito (nominativo) para que a frase seja realizada totalmente120. 

Con frecuencia los gramáticos dicen extravagancias, pero nunca tan 
extraordinariamente como al tratar los verbos pasivos. Pues dicen que lo 

120  Sánchez de las Brozas 1976: 243: “Por tanto, la regla de nuestra gramática es cierta: 
el verbo pasivo no exige nada a no ser el sujeto”.
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que llaman agente (agens) debe colocarse en pasiva en el caso sexto con a 
o ab o en dativo. Tampoco falta gente más torpe que añada que también 
es posible colocarlo en el caso curato con per (…). Todo es falso (Sánchez 
de las Brozas 1976: 241). 

Para demonstrar a sua teorização, elaborou um extenso corpus, onde 
prova que as preposições a ou ab (com ablativo) se usam com certa 
frequência em muitos verbos ativos, como civitatem ab aliquo impetrare (pedir 
uma cidade a alguém), peto a te (peço-te), postulare ab aliquo (pedir a alguém) 
e prohibeo vim ab amico (separo a força do amigo) (Sánchez de las Brozas 
1976: 241-254).

2.3. Figuras de Sintaxe

As figuras de sintaxe são, para o Brocense, “anomalías o desigualdad 
de las partes de la oración que se hacen por defecto, por hipérbole, por 
discórdia, por inversão de ordem” (Sánchez de las Brozas 1976: 317). 
Todas estas integram, segundo Lausberg, o grupo das figurae elocutionis 
(Lausberg 1982: 165-215), mas o importante nesta análise é o facto de 
Sánchez apenas apresentar seis tipos, pois as restantes pertencem, não à 
gramática nem, por consequência, à língua, mas à retórica — à literatura, 
diríamos hoje —. Assim, o Brocense, nas anomalias por defeito, apresenta 
a elipse e o zeugma; por hipérbole, o pleonasmo; por discórdia ou análage, 
a silepse; e, por inversão, o hipérbato.

A elipse, que é a falta de uma ou várias palavras em construção correta 
da frase, é a figura de eleição para o gramática salmantino, a que dedica 
algumas dezenas de páginas. O fundamental desta teoria é inspirado ns 
ideias de Linacro (1460-1524), que “amplió en gran medida y sistematizó 
(…), convirtiendo la elipsis en un apartado esencial de su teoría gramatical” 
(Martín Jiménez 1997: 55, nota 15). 

Para Sánchez, a elipse só existe se a história da língua, com base nos seus 
melhores autores, e a competência linguística do gramático comprovarem 
a existência dessa palavra ou grupo de palavras: 



196

Yo enseño que solamente se han de suplir aquellas cosas que la veneranda 
antigüedad suplió o aquellas sin las que la razón gramatical no puede 
permanecer firme. Ninguna lengua existe que no ame la brevedad en el 
decir, y cualquier cosa se dice más ingeniosamente por medio de una 
expresión, en la que se dejen muchas cosas por entender (Sánchez de las 
Brozas 1976: 318). 

Com efeito, Francisco Sánchez de las Brozas, baseado fundamentalmente 
na filosofia de Platão, Aristóteles e em alguns dos melhores gramáticos 
anteriores, como Prisciano e Linacro, estabeleceu algumas regras da elipse 
para se entender melhor a língua latina, das quais seleccionamos as que 
consideramos mais significativas. 

A primeira das quais tem a ver com o nome cognato. Para o Brocense 
não é possível a existência de nenhuma frase se esta não tiver, pelo menos, 
sujeito (nominativo) e predicado (verbo), os dois elementos fundamentais 
em qualquer língua, sc. matéria e forma, mesmo tratando-se de todos os 
verbos que anteriormente haviam chamado impessoais ativos e passivos 
e de natureza ou fenómenos naturais (Sánchez de las Brozas 1976: 
320). A segunda regra refere-se ao acusativo cognato de alguns verbos 
ativos, considerados como absolutos por alguns gramáticos anteriores, 
mas, para evitar o pleonasmo, não se coloca. No entanto, quando este 
for acompanhado de adjetivo é obrigatória a sua inclusão, como hilarem 
vitam vivis (vives uma vida alegre) e bonum certamen certavi (lutei uma grande 
luta) (Sánchez de las Brozas 1976: 320-321). Por outro lado, sempre que a 
língua tenha falta de um nome com a mesma raiz do verbo, pode recorrer- 
-se a um infinitivo cognato, isto é, ao infinitivo do mesmo verbo, como 
vadit vadere (marcha), pergit pergere (prossegue), caret carere (carece) e ambulat 
ambulare (passeia). Para o Brocense, este tipo de construção era muito 
frequente em hebraico e grego, mas menos usado em latim, ainda que 
pelos melhores autores, como Catão, Plauto, Terêncio, Cícero, Vergílio e 
Tito Lívio (Sánchez de las Brozas 1976: 321-322). 

Se depois de um verbo substantivo, sc., de significação indefinida, 
vier um adjetivo ou um nome em genitivo, é necessário que se entenda o 
mesmo nome em nominativo (sujeito), como hoc pecus est regis (este gado 
é do rei), isto é, hoc pecus est pecus regis (este gado é gado do rei), e Cicero 
est albus (Cicero é branco), i. e., Cicero est homo (Cicero) albus (Cicero é um 
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homem (Cícero) branco (Sánchez de las Brozas 1976: 322-323). 

Se aparentemente houver um genitivo dependente de um adjetivo, 
como minimas [res] rerum discordia turbat (a discórdia perturba as coisas 
mais pequenas) e multos [milites] militum amisit (enviei muitos soldados), 
porque só os substantivos é que podem reger genitivo, então estamos 
na presença da elipse de um substantivo. No entanto, em genitivos deste 
tipo, sc., partitivos, para além do substantivo que se deve entender, falta o 
complemento preposicional ex numero (do número de, de entre), ou seja, 
as frases anteriormente citadas, para ficarem completamente explícitas 
deveriam expor-se da seguinte forma: minimas res ex numero rerum discordia 
turbat (a discórdia perturba as mais pequenas coisas de entre as coisas) e 
multos milites ex numero militum amisit (enviei muitos soldados do número 
dos soldados). Nos comparativos e superlativos é usual faltar também 
o mesmo sintagma, como maior fratrum (o maior dos irmãos) e belluarum 
prudentior (a mais prudente das bestas), mas, em alguns dos melhores 
autores, o complemento ex (de) numero está presente, como demonstrou 
Sánchez, ou seja, o genitivo partitivo nunca é regido pelo superlativo, 
comparativo ou mesmo positivo, mas por um substantivo que está elidido. 
Poderíamos, juntamente com Tomás Linacro e Francisco Sánchez, 
sistematizar esta regra da seguinte forma: quando falta um substantivo 
com uma preposição, como diante de um genitivo partitivo, se subentende 
o sintagma ex ou de numero (Sánchez de las Brozas 1976: 234-325). 

Especificamente sobre o recurso à elipse, Rogélio Romeo conclui que 

de ésta, Sánchez de las Brozas se sirve sistemáticamente para explicar 
ciertas realizaciones anómalas respecto de la estructura sintáctica: todo 
verbo tiene una relación de concordancia con un nominativo sujeto 
(suppositum), si no se materializa en el enunciado se debe sobrentender — 
como en los verbos impersonales —; todo verbo es transitivo, por lo que 
si se realiza en la oración sin complemento directo, se debe a la elisión 
del acusativo; todo ablativo lleva preposición, de forma que, en los que 
aparezcan en el enunciado sin ella, forzosamente se subentenderá; etc. 
(Ponce de León Romeo 2002: 4). 

O zeugma é, para o Brocense, uma figura de construção que “existe 
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cuando a un solo verbo se refieren muchas oraciones, de suerte que si 
se coloca sola cualquiera de ellas se echa de menos el elemento verbal” 
(Sánchez de las Brozas 1976: 417). Nega a sustentabilidade da divisão 
tradicional do zeugma em prozeugma, mesozeugma e hipozeugma. Para 
ele, sempre que haja uma omissão do mesmo verbo, há simplesmente 
zeugma e isto resulta para tornar a frase mais elegante (Sánchez de las 
Brozas 1976: 418-419).

Pleonasmo é, para o Brocense, uma figura de construção em que se 
acrescenta algo a uma frase quando esta já está perfeitamente concluída. 
Há, por isso, pleonasmo se, por exemplo, aos adjetivos no grau comparativo 
ainda se acrecentar o advérbio magis, como magis beator (mais feliz) e 
magis dulcius (mais doce); se aos adjetivos no grau superlativo também se 
acrescentar o advérbio longe, como longe doctissumus (o mais sábio); se não 
se respeitar a elipse do acusativo cognato, como pugnam pugnare (combater 
o combate) e vitam vivere (viver a vida), mas não haverá, na perspetiva de 
Sánchez, se esse acusativo for acompanhado por um adjetivo, como longam 
vitam vivere (viver uma vida longa) e hunc furorem furere (enfurecer-se deste 
modo). O Brocense também considera que há pleonasmo se se disser vidi 
oculis (vi com os olhos), mas já não o é se for vidi his oculis (vi com estes 
olhos) (Sánchez de las Brozas 1976: 420).

A silepse (ou conceptio) é, para Francisco Sánchez, a figura de construção 
em que há falta de concordância em género e / ou número entre os 
substantivos e os adjetivos, quer estes desempenhem a função de atributo 
quer de predicativo. Há silepse de género quando se expressa um género 
e se espera outro, do tipo duo importuna prodigia, quos… (dois prodígios 
desfavoráveis, que…), Cíc., e duodecim millia signati (doze mil assinalados). 
Para o Brocense, também há uma silepse de género sempre que o adjetivo 
tem uma terminação formalmente diferente do substantivo epiceno, como, 
v.g., elephantus gravida (um elefante [fêmea] grávida) e nova miles (uma nova 
soldado). Há, por outro lado, silepse de número, se, em vez do singular, 
pensamos no plural ou vice-versa, como, por exemplo, coepere se quisque 
magis extollere (todos começaram a elevar-se), Sal.. Ainda pode haver silepse 
de género e número sempre que a falta de concordância for em género 
e número concomitantemente, do tipo maxima pars ab equitibus in flumen 
acti (a parte mais numerosa conduzidos ao rio pelos cavalos), Tito Lívio 
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(Sánchez de las Brozas 1976: 421-424).

O hipérbato ou hipérbase é a perturbação da ordem gramatical da 
frase. Sánchez divide-o em cinco partes: a anástrofe, a tmese, o parêntese, a 
sínquise e o anacoluto (Sánchez de las Brozas 1976: 424-425). A anástrofe 
consiste, para o Brocense, na inversão da ordem normal das palavras, do 
tipo preposição + (pro) nome: mecum (*cum me), tecum (*cum te) e secum 
(*cum se); nome antecedente + pronome relativo: quibus de rebus (de rebus 
quibus = das coisas com as quais). A tmese é a separação de uma palavra 
indissociável com a introdução de uma segunda no seu “interior”, como 
septemque triones (septentrionesque = e o Setentrião), magno te orabat opere 
(magnopere te orabat = pedia-te muito insistentemente). O parêntese consiste 
numa interposição do sentido do discurso antes que este se acabe, como 
Tityre dum redeo (brevis est via) pasce capellas (Títiro, enquanto regresso — o 
caminho é curto —, apascenta as cabrinhas). A sínquise é uma alteração 
bastante acentuada da ordem normal das palavras na frase, tornando-a 
bastante confusa, do tipo quinquaginta ubi erant centum inde occidit Achilles (ubi 
erant centum, inde occidit quinquaginta = quando havia cem, matou Aquiles 
cinquenta). Anacoluto significa, segundo o Brocense, que “não está de 
acordo com”, de forma que há a inversão gramatical do sujeito da frase, 
como, por exemplo, praetor interea, ne pulchrum se ac beatum putaret, atque 
aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen compositum est (entretanto o 
pretor, para não se considerar bonito e feliz, e falar algo espontaneamente, 
um poema foi-lhe composto), Cícero.

O Brocense ainda apresenta, como figura de construção, a antiptose 
ou helenismo, apesar de não a ter integrado em nenhuma das categorias 
anteriores e ter referido que “la antiptosis (…) son partos monstruosos de 
los gramáticos” (Sánchez de las Brozas 1976: 317). Apesar disso, para o 
gramática salmantino, 

hay helenismo o construcción griega cuando los autores escriben de 
manera que, aunque siguen la lengua griega, no puede afirmarse que no 
escriban en absoluto según la norma latina. Linacro distingue muchas 
clases de helenismos, nosotros nos ocupamos tan sólo de la antiptosis 
porque ella sola parécese que aparta de las reglas de la lengua latina 
(Sánchez de las Brozas 1976: 425-426). 
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Para o Brocense, ao contrário de muitos gramáticos coevos seus e 
anteriores, não se pode usar qualquer caso em vez de outro, com a desculpa 
de que os gregos assim faziam. No entanto, há construções, não latinas, 
mas usadas pelos escritores de Roma, a imitar determinados idiomatismos 
gregos, como a atração de um caso por outo, do tipo de verbis quibus [quae] 
dixi (das palavras que falei) e utor quibus [quos] habeo libris (uso os livros que 
tenho). Também por antiptose se considera a atração de um género por 
outro, como, v.g., vidi templum, quale [qualis] est mons (vi um templo como um 
monte) e est stella qui [quae] Mars dicitur (existe uma estrela que é chamada 
Marte). Também é possível um determinado caso ser atraído pelo verbo, 
como metuo fratrem [frater] ne intus siet (temo que o meu irmão esteja dentro) 
e atque ego te [tu] faciam, ut miser sis (e farei que sejas desgraçado). Um último 
caso de antiptose é o facto de os gregos habitualmente colocarem o sujeito 
de uma oração infinitiva antes do verbo e em nominativo, como, v.g., aiunt 
rex [regem] hoc fecisse (dizem que o rei fez isto) e dicunt tu [te] esse dives [divitem] 
(dizem que tu és rico). Daí que pareça normal e estilisticamente diferente 
a construção de frases do género cupio esse clemens [clementem] (desejo ser 
compassivo), laboras doctus [doctum] videri (procuras parecer sábio) (Sánchez 
de las Brozas 1976: 425-428).

2.4. Didática da Língua Latina

Nas últimas páginas da Minerva, expõe Sánchez a sua opinião sobre 
o caráter que devia ter o ensino da língua latina. Apesar de educado em 
pleno humanismo, na senda de Erasmo (1467-1536) e, especificamente 
em Espanha, de Luís Vives (1492-1540), que se inclinavam a aceitar o 
caráter oral dessa língua, ou seja, para aprenderem Latim teriam de falar 
em Latim, o Brocense tem uma posição contrária, defendendo que os 
alunos e professores deviam expor e falar na língua mãe dos mesmos, no 
seu caso específico, em Castelhano. 

A sua argumentação parte do facto de haver, na sua opinião, 
pouquíssimos eruditos em toda a Europa a falar correta e fluentemente 
a língua de Cícero. E, se o Latim, o Grego e o Hebraico são, todas elas, 
línguas de cultura, então, pergunta o Brocense, por que razão deve só 
a primeira ensinar-se através dela própria, sendo os resultados tão 
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desastrosos, apresentando seis objeções a quem defende o contrário. Em 
primeiro lugar, a Columela, que dizia que nenhuma disciplina se havia de 
aprender sem erros e que eram o uso e a experiência que dominavam as 
artes, respondeu o Brocense que o Latim não é uma arte como quaisquer 
outras e, para o falar bem, não basta colocar corretamente as palavras 
latinas, mas respeitar toda a estrutura e estilo da mesma. E, para demonstrar 
a veracidade das suas palavras, apresenta uma lista de expressões ditas 
usualmente por quem falava a língua do Lácio, que não eram Latim, mas, 
quando muito, hispanismos, do tipo *primi in consilio, por consilii principes 
(os principais do conselho) e *vigilant milites in monte, por speculantur de monte 
milites (os soldados vigiam do monte) (Sánchez de las Brozas 1976: 487- 
-488). 

Uma outra objeção importante parece-nos ser a sexta, em que o 
Brocense analisa a necessidade de os falantes de várias nações terem 
uma língua comum em que se possam entender. A quem defende este 
argumento responde o autor da Minerva que não condena a língua latina, 
mas a venera e ama, e, por isso, nunca se devia falar Latim, em nenhuma 
idade ou tempo, porque são muitas as barbaridades cometidas e ele não 
aguentaria ouvir dizer *da mihi panem (dá-me pão), por exemplo, já que “el 
buen estilo es el que hace el lenguage” (Sánchez de las Brozas 1976: 493).

3. Conclusão

Na primeira edição da Minerva, salienta-se, desde logo, uma rutura 
epistemológica com os principais antecessores do autor, principalmente 
os gramáticos Lorenzo Valla (1407-1457) e Tomás Linacro (1460-1524). 
Alguns dos temas aqui sucintamente apresentados foram consideravelmente 
desenvolvidos na edição seguinte e outros retirados. No entanto, o certo 
é que “as early as 1562 Sanctius distinguished between the rules of  usage 
that cover a body of  data and the rules that reveal the causes, or original 
«underlying structures»” (Breva-Claramonte 1975: 51). Nesta edição, o 
Brocense é desde logo muito controverso na sua análise à língua. Para ele, 
por exemplo, a doutrina da elipse é a mais necessária à língua, as partes 
da oração são apenas seis, entre as quais não se conta o pronome e a 
interjeição, não há verbos neutros, mas apenas ativos e passivos, os verbos 
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não têm modos, mas apenas tempos, em Latim não existe o Ablativo 
Absoluto, o genitivo nunca é regido pelo verbo, nem em Grego nem em 
Latim, não há oração sem nome e verbo, isto é, matéria e forma, e não 
existe o supino em –u, ideias que iria desenvolver e aprofundar na edição 
seguinte.

Por seu turno, a segunda edição da Minerva, publicada vinte e cinco 
anos depois, em 1587, é o resultado da maturidade linguística do gramático 
estremenho, que rompeu definitivamente com a perspetiva tradicional dos 
conteúdos e das análises linguísticos da época. Ainda hoje o Brocense é 
bastante invador e controverso, em particular na análise que faz das partes 
da oração e da sintaxe latina. 

Pode inclusive dizer-se que o Brocense tem uma base científica da 
linguística atual, ainda que pré-teorética, distinguindo claramente o usus 
da ratio e procurando as causas dos factos linguísticos. Hans Niederehe 
reconhece na Minerva a fonte da gramática geral port-royalina, afirmando 
mesmo que Lancelot tem as suas raízes nesta obra castelhana: 

En aquel contexto donde Benito de San Pedro se refiere al «celebre 
Lancelot, autor del nuevo método de Puerto Real», explica acertadamente 
que la gramática de Port-Royal tiene sus raíces en España, en la famosa 
Minerva de Fransico Sánchez de las Brozas (…) y la celebra como punto de 
partida de su propria gramática (Niederehe 1999: 103).

Menéndez Pelayo é mais perentório e afirma mesmo que o Brocense é o 
pai da gramática geral e da filosofia da linguagem (Menéndez Pelayo 1880: 
693). Stéfanini, por seu turno, mais recentemente, também defende que 
Sánchez é o verdadeiro fundador da gramática geral clássica e continuar 
a referir os port-royalinos como esses fundadores é uma pura ilusão 
patriótica: 

Nous considérons Sanctius comme le véritable fondateur de la grammaire 
général classique: c’est une illusion patriotique qui fait accorder à la 
Grammaire de Port-Royal une place priviligiée que ne lui reconnaissent ni 
les historiens étrangers come Trabalza et Jellinek ni les grands grammairiens 
du XVIII e. s., Harris et Priestley” (Stéfanini 1989: 105).
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