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1. INTRODUÇÃO

Esta comunicação preteride informar sobre uma pesquisa em sua
fase final de redação - Estruturas trecentistas. Elementos para uma
gramática do português arcaico e indicar, a partir de um caso ilustrativo
daí destacado, como a análise lingüística sincrônica e sistemática de um
corpus medieval pode contribuir com argumentos fundamentados para
a seleção de alternativas adequadas no estabelecimento crítico de textos
medievais portugueses.

O caso ilustrativo escolhido trata da variação na concordância
verbo-nominal no corpus. Determinada a latitude dessa variação a par-
tir dos contextos em que está documentada (ela deverá ser testada
em corpus mais abrangente e representativo da documentação medieval
portuguesa), os responsáveis por edições críticas de textos em por-
tuguês arcaico poderão avaliar, com maior probabilidade de acerto
quanto à forma original do documento editado, quando a ausência da
marca de nasalidade v=- morfema mais freqüente para a expressão do
plural da chamada terceira pessoa do verbo - ou a sua presença, em
formas verbais que deveriam ser expressão de terceira pessoa do sin-
gular, serão apenas «lapsus calami » do escriba medieval ou um fato
sintático possível na norma literária vigente.
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2. ESTRUTURAS TRECENTISTAS.
ELEMENTO~ PARA UMA GRAMATICA
DO PORTUGUÊS ARCAICO

2.1. Objetivo

Estruturas trecentistas é um trabalho de lingüística descritiva
aplicada a um corpus do século XIV, em português. A minha intenção
com essa pesquisa é apresentar dados sistematicamente analisados e
numericamente avaliados que fornecerão subsídios sobre o português
trecentista. Daí ter escolhido para subtítulo desse trabalho 'Elementos
para uma gramática do português arcaico'. De sua fase inicial dei notí-
cia em número já antigo do Boletim de Filologia de Lisboa (MATTOS
E SILVA 1973). Retomada em 1979, no âmbito de minhas atividades de
pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, reini-
ciei-a e pude redefiní-la nos moldes seguintes:

Trata-se de uma análise sincrônica dos dados fornecidos pelo
corpus. Considero sincrônica a análise porque me limitei a observar e
classificar os dados, sem buscar sistematicamente uma explicação dia-
crônica para eles. Eventualmente menciono a origem latina de alguns
fatos e, principalmente, o resultado deles no português contempo-
râneo ou em outros documentos da fase arcaica da língua, sempre,
nesses casos, com a intenção de situar os fatos do corpus analisado,
em função de um possível leitor pouco habituado ao português arcaico,
mas nunca com o propósito de explicar os caminhos diacrônicos per-
corridos por eles.

Nesta análise sincrônica segmento o texto ao nível dos sintagmas
e do enunciado. A análise da estrutura do sintagma nominal constitui
a Parte I e a Parte U trata do sintagma verbal. A Parte lU denomino
de 'Aspectos do enunciado' : aí trato da frase, definindo-a como núcleo
do enunciado a partir da relação que se estabelece entre o sintagma
nominal sujeito e o sintagma verbal; do enunciado simples, definido
como constituído de uma frase e seus circunstanciais; e do enunciado
complexo, como a combinatória de enunciados simples pelos processos
sintáticos de coordenação e subordinação 1.

A análise se processou a partir do estabelecimento de paradigmas
quer a nível de morfemas flexionais, estes, sobretudo, na análise do
verbo, núcleo do sintagma verbal, quer a nível de morfemas grama-
ticais não flexionais, os chamados instrumentos gramaticais (determi-
nantes, quantificadores, relacionantes de sintagmas e de enunciados).
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A análise paradigmática se desenvolveu integrada a uma análise
sintagmática, que pode ser definida como a da combinatória sintática
dos morfemas gramaticais constituintes dos paradigmas e dos morfe-
mas lexicais ou lexemas núcleo do sintagma nominal e do sintagma
verbal. Com isso chegou-se a possibilidades de distribuição dos mor-
femas constituintes nos sintagmas nominal e verbal, dos sintagmas
constituintes das frases, das frases e dos sintagmas circunstanciais
constituintes dos enunciados simples e dos enunciados simples consti-
tuintes dos complexos.

Não se trata de uma análise dístribucional ortodoxa, uma vez que
a avaliação semântica esteve sempre presente para determinar as rela-
ções entre os elementos constituintes dos paradigmas, entre os mor-
femas nos sintagmas; a relação entre os sintagmas constituintes de
frases e enunciados e a. relação entre os enunciados.

A avaliação numérica está sempre presente com o objetivo de esta-
belecer a incidência do uso dos morfemas, das relações entre sintagmas
e das relações entre enunciados.

A informação quanto ao número de ocorrências que acompanha
cada item analisado tirou grande proveito dos levantamentos mecano-
gráficos de que disponho, realizados em 1968 no Centro de Cálculo
Científico da Fundação Calouste Gulbenkian (MATTOSE SILVA, 1971b).
Já tinha utilizado parte deste « dépouillement » para a constituição do
que chamei 'índice geral das palavras lexicais', concordância que com-
põe o volume IV da minha edição crítica - A mais antiga versão por-
tuguesa dos Quatro Livros dos Diálogos de São Gregório, e para a
análise de problemas discutidos na Introdução a essa edição (MATTOS
E SILVA 1971a).

O corpus de Estruturas Trecentistas é constituído da versão verná-
cula trecentista (há duas quatrocentistas) dos Diálogos de São Gre-
gório Magno, que é o manuscrito que elegi como base da edição crítica.

2.2. Resultado

A análise desenvolvida resultará numa gramática, quanto ao
método, descritiva e indutiva, e, quanto ao corpus, numa gramática
parcial do português arcaico, que fornecerá subsídio e poderá ser
ponto de referência para uma gramática geral e representativa dessa
fase da língua portuguesa. Para uma tal gramática ter-se-á de consi-
derar um corpus representativo da documentação medieval portuguesa
no seu conjunto, isto é, deverá ser selecionada uma amostra signifi-
cativa e abrangente que inclua testemunhos da documentação poética
e em prosa, quer literária quer não literária, distribuída a amostra
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selecionada pelos três séculos (XIII, XIV e XV) que, por tradição,
perfazem a fase arcaica da língua portuguesa. A esse conjunto apli-
car-se-á uma metodologia de análise comum, que permitirá o con-
fronto dos dados dos diversos textos selecionados e a síntese final.

À minha maneira de ver uma gramática do português arcaico,
muitas críticas podem ser feitas. Uma delas poderá partir de lin-
güistas que considerarão um trabalho descritivo e classificatório como
uma atividade 'd'archivage' (CERQUIGLINI 1978: 87) quando se espe-
raria do lingüista medievalista, que trabalha sobre um conjunto de
textos manuscritos, que «discirna as formas e as leis, as restrições
e os bloqueios, o que permite propor argumentos que levarão a um
impossível dessa língua, ou ao funcionamento desses textos» (id., ibid.).
Concordo com Bernard Cerquiglini, e muito lucrei com suas reflexões
no artigo citado - 'La parole étrange', que o conhecimento de que se
dis~Õe hoje do francês antigo torna possível uma gramática dedutiva,
argumentativa como a proposta. No entanto, para o português antigo,
cujo conhecimento é ainda atomizado, assistemático e, em geral, dis-
pf;rso em introduções a edições críticas, com exceção do muito útil,
mas restrito, manual de Huber (1933), me esteio em J. Batany quando
em 'Ancien français, méthodes nouvelles' (1971 : 43) afirma que « a pes-
quisa formal das distribuições de uma forma gramatical ou de um
micro-sistema lexical é uma etapa metodológica antes de trabalhos que
comportem uma verdadeira interpretação nos moldes tradicionais ou
não ». Se essa etapa metodológica já está superada para o francês
antigo, como se pode depreender da soma de títulos existentes de aná-·
lises lingüísticas e de 'dépouillements' de dados para essa fase da
língua francesa, para o português essa «etapa metodológica» está por
cumprir-se. E há um longo caminho a percorrer.

3. A CONCORDANCIA VERBO-NOMINAL E A LEITURA CRÍTICA
DE TEXTOS MEDIEVAIS PORTUGUESES

Limitar-me-ei a tratar de frases em que a concordância se esta-
belece entre o verbo, núcleo do sintagma verbal e o sintagma nominal
sujeito que tem como referente a chamada terceira pessoa.

Sabe-se que em português a terceira pessoa verbal, se plural (P6),
na maioria das vezes, tem como morfema que a representa uma
vogal nasal que nos manuscritos medievais portugueses pode ser repre-
sentada por vogal seguida de m, n ou com til sobreposto. Sabe-se
também que o sinal gráfico correspondente a til (,-,) por vezes deixa
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-de ocorrer por lapso do escriba, nesses casos em que é uma das marcas
de plural do verbo ou em outras circunstâncias, em que é apenas indi-
cador de vogal nasal. A ausência do til, no primeiro caso, pode, no
entanto, não ser apenas lapso do escriba, da mesma forma que a
presença do til em uma forma que se poderia interpretar como de
terceira pessoa do singular (P3), mas pode antes refletir uma regra
sintática variável do português arcaico: a regra de concordância
verbo-nominal.

Huber (1933: §§ 446, 447 e 448) menciona essa variação na con-
cordância. Os dados analisados permitem precisar as informações de
Huber e detalhá-Ias.

Apresentarei a seguir uma síntese dos dados analisados no item 1.1.
da Parte lU de Estruturas trecentistas, em que se demonstram os
condicionamentos semânticos e sintáticos que favorecem a concordân-
cia variável entre sujeito e verbo.

3.1. A concordância quando o núcleo do sintagma nominal é um
nome que apresenta os traços [+ singular - singularidade]

A situação é mais complexa do que enunciou Huber (1933:
§ 447): «Se o sujeito é um coletivo o verbo fica no plural. Exemplo:
E logo se ajuntaron deante Santo Antonio tamanha multidom de pexes
grandes e pequenos ». E em seguida apresenta um exemplo que con-
sidera interessante em que o sujeito gente em uma frase leva o verbo
para o singular e em outra, para o plural: «Toda gente te lança de
ssy com nojo que de ty ham »,

Há algumas condições que favorecem a escolha de P3 ou a de P6
quando o sujeito apresenta o traço [+ singuar - singularidade] :

a. A contigüidade ou uma grande proximidade do sujeito favo-
rece a seleção da forma verbal de P3.

Em todos os enunciados em que os coletivos que funcionam como
sujeito no corpus (poboo, gente, componhas estão imediatamente antes
ou depois do verbo, este se apresenta no singular. Neste caso a con-
cordância não é variável e se faz de acordo com a forma do nome
que é núcleo do sujeito. Os dados que ocorrem no corpus em con-
textos desse tipo são os seguintes:

(1) 3.4.7.

(2) 3.12.7.

(3) 3.31.6.

E pois 10 todo o poboo viu andar 2

E todo o poboo se ajuntou pera veer.

E o poboo era grande.
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(4) 4.13.20. Gram companha entrava con eles na casa.

(5) 4.36.37. E toda a companha sua recodio ali con gram
choro.

(6) 3.9.15. Nen er ficou gente nen hüa.

(7) 4.13.9. Entrava gram companha de gente.

Note-se que os exemplos (1), (2), (5) e (6) não permitem supor
que a ausência da marca de nasalidade seja a responsável pela forma
de P3 do verbo.

Em todos os itens a seguir analisados os exemplos em que a
oposição P3 : P6 é marcada não apenas pela marca de nasalidade em
P6 são muito significativos para a demonstração da variação na con-
cordância verbo-nominal no português arcaico, porque a representação
gráfica mais complexa na expressão da oposição P3 : P6 é, sem dúvida,
menos passível de lapso do escriba do que a oposição apenas marcada
pela nasalidade final de P6.

b. Uma maior distância do verbo em relação a seu sujeito favo-
rece a variação na concordância: o verbo pode ocorrer em P3, con-
cordando com a forma do nome sujeito ou pode ocorrer em P6, con-
cordando com o seu significado.

b 1. Quando entre sujeito e verbo está apenas um sintagma quali-
ficador, há duas ocorrências (8) e (9) em que o verbo está em P3;
em outra, em que há entre sujeito e verbo dois qualificadores (10),
o verbo está em P6 :

(8) 1.5.80. Ca o amor que o poboo dos cristãos avza a
Jesu Cristo.

(9) 3.8.21. Toda aquela companha dos spiritos maaos
desapareceu.

(10) 2.8.44. ldolo a que o poboo sandeu de toda aquela
terra [azian honra come a Deus.

o exemplo (9) fortalece a hipótese de não ter havido lapso do
til em (8), como se poderia admitir se se aceitasse a afirmativa de
Huber acima citada.
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b 2. Quando os nomes em causa são referentes de um relativo
sujeito do enunciado seguinte, há cinco ocorrências em que o verbo
está em P3 e uma em que está em P6.

(11) 3.12.13. E daquesto medês dá testemõio todo o poboo
que enton era naquela cidade.

(12) 3.16.5. Eu moro en meio do poboo que ha beiços
lixosos.

(13) 3.31.4. Dá testemõio o poboo que sentio.

(14) 2.9.4. Tanta gente quanta se ali juntara.

(15) 3.5.2. Hüü gram paaço en que podesse caber con
muita gente do seu condado que ia con ele.

mas:

(16) 2.19.2. Rua mui gram rua en que morava muita gente
que primeiramente oraran os idolos.

Note-se que nesse conjunto de exemplos (11 a 16) o verbo não
está contigüo ao coletivo, mas está logo depois do relativo que o
representa. Em (16), em que ocorre P6, se apresenta um segmento
mais longo separando o relativo do verbo.

b 3. Quando os nomes em causa estão seguidos de um qualifi-
cador no plural e ambos são referentes de um relativo sujeito do
enunciado seguinte, há duas ocorrências do verbo em P6 e uma do
verbo em P3 no enunciado relativo e duas ocorrências de P3 e uma
de P6 no enunciado principal.

(17) 1.24.26. E tanto rogou de moa r coraçon e de moor
voontade quanto a companha dos enmiigos que
en hüü corpo jazian foi maior.

(18) 3.37.65. Enton a companha grande dos lonbardos que
veeron veer a morte do santo homen maravi-
lharon-se muito do que viron.

mas:

(19) 3.37.123. E a gente dos lombardos que era mui cruevil
usou de toda sua crueza.
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o qualificador plural pode favorecer a ocorrência de P6 no verbo
que está mais próximo. Note-se, no entanto, que enquanto em (17) os
verbos dos enunciados em causa estão em P6 e P3, em (18) estão
em P6 e em (19) ambos estão em P3. Diante dessa variedade de situa-
ções pode admitir-se que o qualificador plural de um coletivo favorece
a variação na concordância verbal.

b 4. Em estruturas em que o sujeito está separado por mais de
um enunciado encaixado e também por enunciados coordenados a con-
cordância é variável, tanto para o verbo da oração matriz como das
encaixadas e coordenadas.

(20) 3.12.10. Enton o poboo que veera pera veer a morte
do santo deu grandes braados e maravilhan-
do-se muito começou a honrar o santo bispo.

E mandou que toda a outra gente que soia
andar con el que fossen con el e levassen boas
vestiduras.

(21) 2.14.7.

(22) 3.20.9. E a gente muita que estava na eigreja e querian
fugir e non avian per u e temian. que durasse

i ali tanto aquela agua que morressen de fame
e de sede, mais pero viinhan da porta da
eigreja e bevian daquela agua.

Note-se que em (20) tanto o verbo da relativa subseqüente ao
sujeito como o da principal e da coordenada estão em P3; em (21)
e (22) o verbo da relativa subseqüente está em P3 e os outros que têm
o mesmo sujeito - gente - estão em P6. Nesses três exemplos o fato
constante é estar em P3 o primeiro verbo desses enunciados complexos.

b S. Há uma ocorrência muito interessante de duas coordenadas
que apresentam o mesmo sujeito - companha - em que na primeira
o verbo está em P3 e na segunda, em P6.

(23) 4.36.37. E toda a companha sua recodio ali con gran
choro e non podian veer aqueles spiritos maaos.

Em síntese: considerando-se os diversos contextos sintáticos exami-
nados em 3.1., observou-se a não variação da concordância quando o
sujeito está contígüo ao verbo (cf. a); em b, em que a concordância
é variável, observou-se que a maior proximidade do verbo em relação
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'aO sujeito que traz os traços semânticos [+ singular - singularidade]
favorece, embora não obrigue, a escolha de P3; isso fica bem claro
em b 1., b 2., b 4.e b 5. Note-se que ( nas duas passagens que Huber
apresenta como exemplos de sua afirmativa de que se o sujeito é um
coletivo o verbo fica no plural, em ambas, este está distanciado do
sujeito. Observou-se ainda que a presença de um qualificador plural
do coletivo é um fator que favorece a concordância variável (cf. b 3.)
no enunciado, parecendo haver preferência por P6 para o verbo mais
próximo desse qualificador.

3.2. A concordância quando o sujeito é constituído de um único SN
ou de mais de um SN

Dos dados do corpus se pode depreender a seguinte regra
geral: quando o sujeito é constituído de um único SN o verbo do SV
estará no singular, se o SN é singular, e no plural, se o SN é plural;
quando o sujeito é constituído de mais de um SN, sujeito composto,
portanto, o verbo do SV estará no plural. O exame dos dados permite
afirmar que essa regra não é obrigatória, mas variável 3.

a. Quando o sujeito é simples e singular o verbo pode ocorrer
em P6. Embora raros os exemplos documentados, eles existem e neles a
distância que separa o verbo do sujeito deve ser levada em consideração.

(24) 3.37.98. A maldade dos que fican no mundo mereceron
que aqueles que poderian profeitar aos outros
saian-se do mundo.

Neste caso o qualificador oracional plural provavelmente inter-
feriu na escolha de P6 quando o seu sujeito sintático estava no singular.

(25) 1.17.31. Ca a homildade grande do homem bõô, que
queria que os seus bõõs feitos sejan ascon-
dudos, e esto deven a querer, e proveito grande
he dos outros que sejan sabudos ainda que
eles non queiran.

É interessante observar que na concessiva que encerra o enun-
ciado acima «ainda que eles non queiran» fica esclarecido o enten-
dimento de que o deven anterior concorda por sínese com eles equi-
valente a « os homens bons» e não ao « homen bõõ » genérico expresso
no princípio do enunciado e que é o sujeito sintático não só de queira
como de deven.
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b. Quando o sujeito é simples e plural o verbo pode ocorrer em
P3. No exemplo, embora único, documentado, o verbo em P3 é do
último enunciado de um enunciado complexo:

(26) 3.37.15. Começaron todos estes que trabalhavan muito
aficadamente a demandar que comessen e dezian
ca se non comesen ca non averia força pera
trabalhar.

Note-se que pelos dados do corpus este verbo deve interpretar-se
como um «verbo de posse », sinônimo de ter e não como um «verbo
existencial »,

c. Quando o sujeito simples é posposto não documentamos nenhum
caso de variação na concordância. É preciso notar que em todos os
casos documentados o sujeito ou está imediatamente depois do verbo
ou a pequena distância (exemplo 32).

(27) 1.17.30. ... deven os seus discipulos querer.

(28) 1.19.3. ... veeron pobres ao bispo.

(29) 1.27.3. ... juntaron-se muitos homêês.

(30) 1.28.31. ... veeron os gados.

(31) 1.29.27. Ali hu [azen os seus ossos mortos.

(32) 1.31.7. ... sairon contra ele os mandadeiros.

Huber (1933: §448) indica, no entanto, que «raramente se encon-
tra o predicado no singular quando o sujeito está no plural» e apre-
senta o exemplo « E hi morreo grandes gentes », Note-se que o sujeito
está posposto e representado por um nome que normalmente não deve
ocorrer com o traço [- singular]. No corpus documentamos uma situa-
ção semelhante, que, no entanto, apresenta o verbo em P6, de acordo
com a regra geral :

(33) 4.13.26. Veeron duas companhas d'homêês.

É bem provável que o exame da situação analisada neste item c.
em um corpus mais extenso confirme a afirmação de Huber de que
é « raro» o uso de sujeito simples plural posposto com o verbo em P3.
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d. Quando o sujeito é composto de mais de um SN coordenado
o verbo costuma estar em P6. Huber (1933: § 446) diz que «muitas
vezes» o verbo pode estar no singular, tendo o sujeito composto, mas
posposto, e apresenta o exemplo «morreo o lobo e a raposa »,

No corpus há uma ooorrência deste tipo:

(34) 1.19.8. E aos seus braados veo o bispo e todos
aqueles ...

Há também duas ocorrências de dois SN's relacionados por con
e não e, antecedendo ao verbo em que a concordância é variável:

(35) 1.2.11. Ca ele con todolos outros que con el moravan
na vila eran seus servos.

(36) 1.24.5. Aquesta manceba con sa sogra foi convidada.

Pode-se admitir que a seleção de P6 em (35) e de P3 em (36)
decorre de o sintagma introduzido por com ser considerado parte do
SN sujeito ou como um SN circunstancial. Pode-se admitir também
que em (35) o verbo está em P6 por interferência do sintagma ini-
ciado por com que apresenta o seu núcleo nominal no plural.

e. Quando o sujeito é composto de SN's parassinônimos, coorde-
nados, em geral o verbo está em P3. Huber (1933: § 446) chama a
a atenção para esse fato. Nos dados o verbo ocorre em P3 tanto
quando está contígüo ao sujeito, (37), (38) e (39), como quando está
na relativa seguinte, (40) e (41) e quando está distanciado do seu
sujeito, (42) e (43), por ocorrerem enunciados encaixados.

(37) 1.1.6. ... door e desprazer algüü podia nacer.

(38) 4,34.18. O sabor do luxurioso e o prazer he vermen e
fedor.

(39) 4.34.20. O deleito e o prazer da carne cega e escurenta
o entendimento do homen.

(40) 1.8.15. ... tan grande foi o temor e o tremer e a las-
sidoen que veo sobr'el que ...

(41) 1.8.27. Tanto foi o temor e o tremor que caeu en
don Juiãão que ...

95



Rosa Virgínia Mattos e Silva

(42) 1.2.40, Este embargo e este nojo que nós ora sofre-
mos nunca nos aveo .

(43) 3.1.4. ... o nome e a fama do honrado bispo Paulino,
de que suso falamos, he muito apregoada.

No entanto, há duas ocorrências que permitem dizer que também
neste caso a concordância é variável:

(44) 4.4.21.

(45) 1.11.5.

A macebia e o deleto son cousas vããs.

Assi o bõõ e o santo se deleitan quando ...

f. Quando o sujeito composto de paras sinônimos coordenados está
posposto, a concordância também é variável. Há duas ocorrências com
o verbo no plural (46) e (47) e duas. outras com o verbo no sin-
gular (48) e (49) :

(46) 1.1.22. Ei razon de me creceren lagrimas e door e
choro e amargura.

(47) 4.34.8. Mais rogo-te que me digas porque as moradas
"dalgüüs tangian o fedor e a nevoa que recodia
do rio.

(48) 4.34.15. E pelas moradas dalgüüs a que sobia e que
tangia a nevoa e o fedor que do rio recudia.

(49) 4.34.19. E pelas moradas daqueles outros a que non
podia atanger a nevoa e o fedor que do rio
recudian, entendemos os corações daqueles que
se partiron ja compridamente dos prazeres e
dos deleitos da carne.

Note-se ainda que em (47) e (48) o sujeito da relativa é o par
de parassinônimos e o verbo está no singular, enquanto em (49) está
no plural. Também nessa situação é variável a concordância com o
sujeito composto de parassinônimos.

Em síntese: considerando os dados analisados em 3.2. se pode
depreender que a maior distância do verbo em relação ao sujeito é
também um fator que pode favorecer a não-aplicação da regra geral
quando o sujeito é simples (cf. a e bv; no caso do sujeito composto,
o fato de serem parassinônimos é um fator que favorece a transgressão
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'dessa regra (cf. e e f) já que há uma preferência por P3; o sujeito
composto posposto parece propiciar a não-obediência à regra geral
(cf. d) enquanto que com o sujeito simples posposto costuma apli-
car-se essa regra (cf. c).

4. CONCLUSÃO

Com os dados aqui apresentados creio que se tem uma informa-
ção mais sistematicamente observada sobre a variação na concordân-
cia verbo-nominal em um documento em português arcaico.

Diante de um texto a editar, seu leitor crítico poderá valer-se de
tais informações - para serem generalizadas deveriam ser testadas em
um corpus representativo, por mais abrangente, da fase arcaica da
língua portuguesa - a fim de avaliar com mais segurança quando deverá
ou não interferir em grafias duvidosas que o códice apresente no que
respeita à representação de P3 e P6 de formas verbais. É este um
caso em que a análise descritiva detalhada da sintaxe do português
arcaico pode contribuir para o estabelecimento crítico mais preciso
de textos medievais portugueses.
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NOTAS

1. Antecedem as três partes principais do trabalho a Introdução e um
capítulo preliminar sobre a representação gráfica no manuscrito que é a base
do corpus.

2. Os algarismos que preoedem os exemplos se referem a sua localização
no corpus: o primeiro, ao Livro dos Diálogos; o segundo, ao « capítulo» no
Livro; o terceiro, ao período do « capítulo »,

3. Para o item 3.1. examinamos toda a documentação dos quatro Livros;
para o item 3.2. examinamos 30% do corpus: o Livro I que equivale a cerca
de 20 %, distribuídos os outros 10% pelos Livros lI, III e IV.
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