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2. DIFINÇAM DA GRAMMATICA E AS PARTES DÉLLA
Grammática é vocábulo grego, quér dizer, çiençia de leteras. E, segundo a difinçám que lhe os grammáticos déram, é um módo çérto e justo de falár e escrever, colheito do uso e autoridade dos barões doutos.
Nós podemos lhe chamar arteficio de palávras póstas em seus naturáes lugares pera que, me-diante éllas, assi na fala como na escritura, venhamos em conhiçimento das tenções alheas.1 Porque bem assi entram as leteras pela vista como as palávras pelos ouvidos, instrumento com que o nósso intendimento reçébe as mais das cousas.
E como pera o jogo do enxedrez se requérem dous reis, um de ũa cor e outro de outra, e que cada um delles tenha suas péças póstas em casas próprias e ordenadas, com leies do que cada ũa déve fazer (segundo o ofiçio que lhe foi dado), assi todalas linguágens tem dous reis, diferentes em género e concórdes em ofiçio: a um chamam Nome e ao outro Vérbo.
Cada um destes reis tem sua dama; à do nome chamam pronome e à do vérbo, avérbio.
Partiçipio, artigo, conjunçám, interjeçám, sam péças e capitães principáes que, debaixo de sua jurdiçám, tem muita pionágem de dições, com que comummente sérvem a estes dous poderosos reies, Nome e Vérbo.
Assi que podemos daqui entender ser a nóssa linguagem compósta déstas nóve pártes: Artigo (que é próprio dos Gregos e Hebreus), Nome, Pro‑
________________
2 Observe-se a clareza com que João de Barros define o caácter e objectivos normativos da sua Grammática,, intencional-mente despojada de digressões e prolixidades.
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1    Conceito claramente definido da moderna «teoria da comunicnçïfox.
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 nome, Vérbo, Advérbio 1 Partiçípio, Conjunçám, Preposiçám, Interjeçám (que tem os Latinos). Os quáes pártem a sua Grammática em quátro pártes: em Ortografia, que tráta de letera, em Prosódia, que trata da sillaba, em Etimologia, que trata da diçám e em Syntaxis, a que responde a construçám, à imitaçám dos quáes (por termos as suas pártes), dividimos a nóssa Grammática.
E, porque a móis pequena déstas pártes é a letera, donde se todolas dições cornpoem, vejamos primeiro délla e desi das outras tres, nám segundo convem à órdem da Grammática especulativa, mas como requére a preçeitiva 2, usando dos termos da Grammática latina cujos filhos nós somos, por nam degenerár délla, também, porque as çiençias requérem seus próprios termos, per onde se Kh)am de aprender, como as Obras mecanicas instrumentos com que se fázem, sem os quáes nenhuma des-tas cousas se póde entender, nem acabar.

(Este texto foi extraído da Grammática da Língua Portuguesa, publicado em 1540. )

