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Vamos começar a análise das citações latinas na
tese do Or. Pedro José Versiani pela vigésima frase, que é a mais importante, porque muito bem define o que é Higiéne e o que é Terapêutica, como termos da Medicina. Está no início da página dezenove da
tese e é um pensamento do Sêneca. Depois seguiremos a ordem de
apresentação das citações.

Pluris est labantem sustinere quam lapsum erigere.
É melhor proteger quem pode cair do que levantar quem já caiu.

Esta frase defende a Medicina preventiva que pode evitar as doenças e o tratamento, muitas vezes doloroso e difícil.
São os dois grandes ramos: a Medicina Preventiva e a Medicina Terapêutica. Em sua tese o Or. Pedro José Versiani
naturalmente usou o termo Higiene no sentido médico, amplo; não no
sentido específico de asseio. Higiene é a parte da Medicina que trata
do meio e das condições em que o homem vive, e da maneira de
modificar essas condições para tornar o meio mais favorável à vida
humana. É o conjunto das regras e das práticas relativas à
conservação da saúde. Uma criança que se alimenta bem, faz exercíC~9S, esportes, bebe boa água, respira bom ar, vive em um ambiente
limpo, evita muitas doenças e recorre menos à Terapêutica.
Até o Século XIX a Medicina deu muita atenção à
Higiene, no Século XX concentrou-se na Terapêutica.
Voltando à análise da frase latina:
Pluris - É o genitivo de plus, pluris, e está subentendido pretii.
Pluris (pretii) - de maior preço, de maior valor, vale mais, é melhor.
est. Verbo sum, es, esse, fui: ser, existir. Est é a terceira pessoa do
singular do presénte do indicativo: é.
labans, Iabantl - Particípio presente do verbo labo, labas, Iabaré, labavi, labatum, tia primeira cõhjugação: cair. Labantem por ser objeto
direto está no ãcusatívo, e é singular, da terceira declinação.
sustinere - sustentar, no sentido de não deixar cair, suster, manter,
proteger contra uma queda. Sustinere é o infinito presente ativo do
verbo sustineo, sustlnes, sustinere, sustinui, sustentum, da segunda
conjugação.
quam - do que.
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lapsum - caído, aquele que caiu. ,Verbo labor, laberis, labi, lapsus
sum; depoente, intransitivo, da terceira conjugação: cair.
erigere - levantar, erguer. Verbo transitivo
erigo, erigis, erlqere, erexi, erectum.

da terceira conjugação:

1) A primeira citação latina é a expressão ad libitum
No início do prefácio da tese o Dr. Pedro José
Versiani escreve:
"A lei da Escola de Medicina do Rio de Janeiro
nos impõe a rigorosa obrigação de apresentarmos e defendermos
uma tese, para que possamos findar os nossos trabalhos escolares;
conferindo-nos finalmente o honroso título de doutor em Medicina.
Esta mesma lei deixa ad llbltum a escolha do objeto da tese"
Ad llbltum: livremente, de escolha pessoal, sem obrigação legal.
Ad. A preposição ad em Latim rege o acusativo, podendo dar à
expressão diversos sentidos. No caso queestamos analisando significa: conforme alguma coisa:
ad valerem: conforme o valor, proporcional ao valor de uma mercadoria, quando se refere a um imposto ad valorem, por exemplo.
ad tempus: conforme as circunstâncias.
ad verbum: exatamente conforme à palavra, literalmente.
ad litteram: ao pé da letra
ad nutum: de acordo com a vontade do.poder público.
ad usum: segundo o uso, de acordo com a praxe.
Hbltum: o que é desejado, preferido. Palavra de segunda declinação"
está no acusativo singular. É o particípio passado do verbo Jibet,
llbitum est., e é declinado nos gêneros masculino, feminino e neutro:
llbltus, llblta, llbítum,
Libitum est mihi scribere: Eu quis escrever.
2) A segunda citação latina, ainda no prefácio, décima quinta linha, é:

Lex jubet, et Jegi parere debemus
A lei determina, e devemos obedecer à lei
Lex. Lex, legis: a lei, palavra da terceira declinação latina. Está no nominativo singular porque é o sujeito da oração.

jubet:
verbo jubeo, jubes, jubere, jussl, jussum, da segunda conjugação: mandar, impor, determinar. Jubet é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo: manda, determina.
et: e, conjunção.
Legi. Também de lex, legis. Legi está no dativo, porque é objeto indireto, e no singular: à lei.
Parere. Verbo pareo, pares, parere, parui, paritum: obedecer, submeter-se à ordem de alguém. Rege o dativo.
parere imperio - obedecer à ordem
parere irae - obedecer à ira
Debemus, verbo debeo, debes, debere, debui, debitum: dever, ter
obrigação de. Funciona na frase como se fosse um auxiliar do verbo
pareo: devemos obedecer. Está na primeira pessoa do plural do presente do indicativo.
3) A Terceira Citação é das Geórgicas, do Virgilio~ no final da primeira
página do prefácio:
Improbus labor omnia vincit
O trabaJho persistente tudo vence

Improbus, improba, improbum.
Adjetivo: persistente, enorme, Está
no nominativo singular porque qualifica Jabor, que é o sujeito da oração.
improbus mons - uma montanha enorme
improbus labor - trabaJho persistente
Labor. Labor, laboris. Substantivo masculino da terceira decJinação:
trabalho.
Omnia, omnlum; t-udo, todas as coisas; substantivo, neutro, plural,
terceira declinação. Na frase omnia, sendo objeto direto, está no acusativo.
Vincit.
Verbo da terceira conjugação latina: vinco, vincis, vincere,
vici, victum: vencer. Vincit é a terceira pessoa do singular do presente
do indicativo: Vence.
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4) Quarta Frase Latina. No Final do Prefácio.

Ubi deslnt vires laudanda voluntas
Onde falte talento deve-se louvar o esforço
Ubi. Advérbio de lugar: onde, no lugar em que, Aqui está no sentido
de: na pessoa em que.
Desint. Verbo intransitivo: desum, dees, deesse, defui: faltar. É um
composto do verbo sum: Desint é a terceira pessoa do plural do
presente do subjuntivo: Faltem.
Vires. Vires, Virium: virtude, mérito, talento, capacidade. Em Latim é
feminino e está no plural, mas em Português pode ser traduzido por
uma palavra no singular: talento ou capacidade, que têm um sentido
plural, porque reúnem um conjunto de atributos. Na frase, vires está
no nomJnativo plural, é o sujeito da oração.
Laudanda: deve ser louvada. Está no gerundivo, forma nominal do
verbo laudare, louvar. O gerundiYo é declinado nos três gêneros:
masculino, feminino e neutro: laudandus, Iaudanda, Iaudandum, Está
no feminino porque a palavra a que se refere, voluntas, é feminina.
Esta forma verbal ficou celebrizada na exortação
de Catão, estadista romano que viveu de 234 a 149 antes de Cristo.
Defensor obstinado da guerra contra Cartago, próspera cidade do
norte da África, que competia comercialmente com Roma, terminava
todos os seus discursos, sobre qualquer assunto que fosse, dizendo:

Ceterum, censeo Carthaginem esse delendam
Quanto ao mais, eu acho que Cartago deve ser destruída
carthaqínem e Delendam estão no acusativo
slnqular, Estão no acusativo porque muitas vezes o gerundivo conduz
para esse caso tanto a forma verbal (delendam) quanto o objeto
(Carthaginem). Delendam está, no feminino porque Carthago é uma
palavra feminina em Latim.
Essa frase de Catão ficou historicamente conhecida na forma reduzida:
- Delenda Carthago!,

- Cartago deve ser destruída !
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Outros Exemplos do Gerundivo:
amanda - a que deve ser amada, amável
legenda - o que deve ser lido
audiendus - o que deve ser ouvido
veneranda - venerável, digna de respeito
5enectus consulenda - a velhice deve ser consultada.
conservandus civis - cidadão digno de ser poupado
Voluntas. Voluntas, voluntatis. Palavra da terceira declinação: a vontade, a disposição, o esforço. Está no nominativo singular. Uma outra
forma de dizer seria:
Tamen est laudanda voluntas
Contudo a intenção é digna de louvor
5) A quinta citação está no início da primeira página da dissertação, é

uma frase do Horácio.
Labuntur anni; nec pietas moram rugis adfert, indomitaeque senectae
Decorrem os anos; e nem mesmo a fé consegue adiar a chegada das
rugas, do inevitável envelhecimento.
Horácio revela sua preocupação com o futuro.
Nem mesmo a fé que ressuscita os mortos e remove montanhas,
conseguirá reter o avanço do envelhecimento e da morte. Em uma
outra frase que ficou célebre o Poeta aconselha a confiar o mínimo
possível no futuro:

.,.-.,

Carpe diem
Desfrute o dia de hoje

,.......

.

Labuntur: Verbo depoente: passivo na forma, mas ativo no sentido:
labor, laberis, labi, lapsus sumo Terceira conjugação, intransitivo:
escapar das mãos, decorrer, escoar-se, fugir. Labuntur está na
terceira pessoa do plural do presente do lndlcatlvo: decorrem, voam
os anos.
Outros exemplos com o verbo labor:
labente die - ao por do Sol
labi in cineres - desfazer-se em cinzas
labi per aequosa - deslizar pelos mares
labi super terram - deslizar sobre a terra
labi de pectore - varrer da memória
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Anni: annus, anni: ano, tempo. Substantivo masculino da segunda declinação. Anni está no nominativo plural: os anos, sujeito do verbo
labuntur.
Nec. Conjunção; é a forma reduzida de neque: nem, e não.
Pietas- Pletas, pletatis, Palavra feminina da terceira declinação: a fé,
o sentimento religioso, devocão.Pletas está no nomlnatlvoslngular, é
o sujeito.
Moram. _Mora,Morae. .Subsfantlvofernlnlnnría
primeira decltnação:
demora, .adlamento, retardamento. Moram está no acusativo singular,
objeto direto.
"
1'\

Rugis. Ruga, rugae: a ruga, primeira decHnação. Rugis está no dativo
plural, objeto indireto.
Adfert. Verbo adfera, adfers , adferre, adtuH, adlatum. Composto do
verbo fero. Transitivo: trazer. Adfert é a terceira pessoa do singular do
presente do indicativo: traz, consegue trazer.

=

indomitaeque
indomitae + que
Indomitae. Indomitus, indomita, indomitum. Adjetivo: fatal, indomável, invencível, violento. Jndomitae está no dativo singular, objeto
indireto: indomitae senectae - à inevitável velhice. A fé não conseguirá adiar o envelhecimento.
que. Que é a conjunção
et (e), colocada
indomitaeque - e à inevitável.

na posição

enclítica.

Senect8BJ Senecta, .senectaaIsuhentendldaaetas,
idade). Palavra
feminina da primeira declinação: velhice. Senectae é o dativo singular: à veJhice.
fi

6) No final da primeira página:
Nascentes morimur finisque ab origine pendet
Ao nascer morremos; e o fim, desde o início, paira sobre nós
Nascentes. Como em Português. É o nominativo plural do particípio
presente do verbo nascor, nasceris, nasci, natus sumo Verbo depoente e lntransltlvo: nascer.
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Morimur.
Verbo morior, moreris, mori, mortuus sumo Depoente e
intransitivo., terceira conjugação: morrer. Morimur é a primeira pessoa
do plural do presente do indicativo: morremos.
Finisque = finis + que.
Finis, finis: substantivo masculino da terceira declinação. Finis na
frase está no nominativo singular: o fim.
que. É a conjunção et (e) colocada na posição enclítica. Finisque: e
o fim.
Ab: Preposição que rege ablativo, com o sentido de ponto de partida,
da vizinhança de um lugar e não do interior: de, desde. Apresenta-se
também nas formas a e abs. Na frase usou-se ab porque está antes de
vogal.
Origine: Origo, originis. Substantivo feminino da terceira declinação.
,......, Origine é singular e está no ablativo, porque dá idéia de lugar e
1\
porque está regida pela preposição ab.

r'\

Pendet. Verbo pendeo, pendes, pendere, pependi: estar pendurado,
estar suspenso, estar na expectativa. Este verbo tem uma conotação
de incerteza da vida, de temor da morte talvez iminente.
7) Na segunda página:
Omnia mutantur mortali lege creata.
At manet Jncolumís mundus
Todas as coisas que são criadas peJalei mortal se transformam.
Mas o mundo permanece intacto.
O mundo é o mesmo, no futuro também será igual porque sempre foi
o mesmo.
r,

A primeira frase é:
Omnia mutantur mortalí lege creata.
Colocando na forma direta., como diríamos em
Português, para facilitar a análise:
Omnia creata lege mortali mutantur
omnia.
coisas.

Omnia, omnium. Substantivo neutro plural: tudo, todas as

-----------------------.--:
creata. Creatus, creata, creatum. Particípio passado do verbo creo,
creas, creare, creavi, creatum, transltlvo da primeira conjugação:
criar, produzir, engendrar, Creata é o nominativo plural do neutro
creatum, referindo-se a omnia, que também é uma palavra neutra.
Mortali. Mortalis, mortale. Adjetivo: mortal, humano. Mortali está no
ablativo singular, e juntamente com lege forma o agente da passiva.
Literalmente a frase não está dizendo a lei dos mortais, e sim a lei
mortal. Mas sugere fortemente que está se referindo à lei dos mortais,
à lei humana.
lege. Lex, legis: A lei. Lege está no ablativo singular. É o agente da
passiva: pela lei.
mutantur.
É do verbo muto, mutas, mutare, mutavi, mutatum;
intransitivo da primeira conjugação: mudar, modificar, transformar.
Está na voz passiva. Terceira pessoa do plural do presente do
indicativo: são mudadas. Está no plural porque o sujeito é ornnía,
todas as coisas.
Outras frases sobre a fragilidade da existência e da obra humana:
Sic transit gloria mundi
Assim passa a glória do mundo.
Palavras dirigidas ao papa, quando da sua elevação, para lembrá-Io
da fragilidade de todo poder humano.
Omnia mortalium opera mortalitate damnata sunt
Todos os atos dos mortais estão condenados pela mortalidade
Sêneca
Inter peritura vivimus
Vivemos entre coisas que vão morrer.
Sêneca

-

Omnia mutantur, nihil interit.
Tudo se transforma, nada morre
Ovídio, Metamorfoses.
A segunda frase é:
At manet incolumis mundus
At. Conjunção: mas, por outro lado, por outra parte.

manet - permanece. Verbo maneo, manes, manere, mansi, mansum.
Terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
incolumis. Incolumis, incolume: incólume, que nada perdeu, intacto,
são e salvo. Está no nominativo porque é o predicativo do sujeito.
mundus, Mundus, mundi. Substantivo masculino da segunda declinação: o mundo, o universo, a criação. Mundus está no caso nominativo, é o sujeito.
8) No final da segunda página, uma frase em Francês:
Les rudes sur son front ont marqué ses annés
As adversidades da vida na sua fronte marcaram seus a-nos
Esta frase é do poeta dramático e romancista
francês Georges de Scudéry (1601-1667). Fez um jogo de palavras. Ao
invés de escrever rides (rugas) escreveu rudes (as rudezas, as
asperezas), trabalhando com a semelhança dos sons e com as alusões dos slqnlflcados: fazendo possivelmente uma associação das
adversidades da vida com a aspereza das rugas.
Rude - Adjetivo: áspero, cruel, duro, difícil, que causa dor, o que
provoca fadiga, sofrimento. Na frase está substantivado: o peso da
vida, os embates da existência.
Ride - Substantivo, a ruga.
Front - a testa. a fronte,
Marquer - Verbo: marcar, dar a conhecer, manifestar, demónstrar, testemunhar.
9) No início da quinta página da tese:
Contrahimurmiroque modo decrescimus:
Ipsa diminui nostri corporis ossa putes.
Nec caelum spectare licet, sed prona senectus
Terram qua genita est et reditura, videt
Cornelius Gallus

o nosso

corpo se contraí e de modo Incrível diminuímos
Como se nossos próprios ossos se reduzissem
O velho não pode mais apreciar o céu, mas curvado,
Vê a terra de
. onde nasceu e à qual vai retornar .
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I) Primeiro Verso:
Contrahimur miroque modo decrescimus
Contrahimur.
Verbo contraho, contrahis, contraere, contraxi, contractum: contrair, encurtar. Contrahimur está na voz passiva, porque o
idoso sofre a contração do seu físico, não a faz. É a primeira pessoa
do plural do presente do indicativo: Contraímos.
miroque.(miro

+ que)

miro.
Adjetivomirus,
mira, mirum: digno de admiração.
masculino no ablativo singular, porque qualifica modo.
""

que.

Miro é o

Conjunção et (e), encJítica.

modo. Modus, modi. Substantivo masculino da segunda declinação:
a maneira como se faz alguma coisa. Miro modo forma uma locução
adverbial e diz como é a contração do corpo do idoso.
nullo modo - de maneira alguma
omni modo - de toda maneira
miris modis - de maneira admirável
isto modo -à tuamaneira,
miserandum in modum - de maneira lamentável
mirum in modum - de maneira admirável, assombrosa.
miro modo - de maneira impressionante, extraordinária, incrível.
decrescimus.
Verbo da terceira conjugação: decresco, decrescis,
decrescere, decrevi, decretum: decrescer, diminuir, declinar, tornarse menor. Decrescimus é a primeira pessoa do plural do presente do
lndlcatlvo: dímínuírnos ..
11)Segundo Verso:
Ipsa diminui nostri corporis ossa putes.
Na ordem direta:
Ipsa ossa nostri corporis diminui putes
ipsa. É do pronome intensivo ipse, ipsa, ipsum. Foi empregado para
enfatizar ossa. Ipsa ossa - E até os ossos!. Ipsa é o neutro e está
no plural, porque se refere a ossa.
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ossa.Os,
ossis. Substantivo neutro da terceira declinação: osso,
Ossa está no nominativo plural: os QSSOS.
nostri.
Prenome possessivo da primeira pessoa do plural: noster,
nostra, nostrum, Nostri é o genitivo de nostrum, neutro, porque se
liga a corporísque também é neutro: do nosso.
corporls.
Corpus, corporis. Substantivo neutro da terceira declinação: o corpo. Corporis é o genitivo singular: Nostri corpo ris - do
nosso corpo.
diminui.

Verbo diminuo, diminuis, diminuere,da terceira conjugação:
dlmlnulrv rsduzlr.
Diminui está no lnftnltívo presenta passlvo: ser
diminuído.
putes.Verbotransitivo
da primeira conjugação: puto, putas, putare,
putavi,putatum: julgar, pensar,crer, imaginar, supor. Putesé a segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo: penses. Vende
a redução do corpo de um velho (ou velha) talvez penses que os próprios ossos diminuíram.
Outros exemplos com o verboputare:
pro decreto putare - considerar coisa decretada.
ut puto - segundo creio
11I) Terceiro Verso
Nec caetum spectare tlcet, sed prona senectus
Nec llcet spectare caelum sed prona senectus
Nec é a forma reduzida de neque: conjunção: e não, nem.
'\
"

llcet. Verbo llcet, licere, llcult, ou licitum est: ser permitido, poder, ter
o direito. Está construído com e.infinltlvo spectare: Nec licet spectare:
Não pode contemplar.
spectare. Verbo specto, spectas, spectare, spectavi, spectatum, da
primeira conjugação: olhar habitualmente, contemplar, apreciar.
Spectare é o lnflnltivo presenteativo,

caelum, caeli ou coelum coeli. Substantivo neutro da segunda declinação: o céu, a abóbada celeste. No.sentido figurado é a imortalidade,
o auge de felicidade. Caelum está no acusativo singular porque é
objeto direto.
sed. Conjunção, mas
prona. Adjetivo pronus, prona, pronum: inclinado para a frente, para
o chão. Prona está no nominativo, feminino, singular. Está no feminino porque o Poeta literalmente disse a velhice curvada, prona senectus, e não o velho curvado, pronus senex.
senectus.
Senectus, senectutis. Substantivo feminino da terceira
declinação: a velhice (ou o velho, personificando). Senectus está no
nominativo, porque é o sujeito., e no singular.
~

IV) Quarto Verso
Terram qua genita est et reditura, videt
Videt terram, qua genita est, et reditura
Videt. Verbo video, vides, videre, vidi, visum, da segunda conjugação: ver, olhar, perceber, observar. Videt é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo: vê
terram. Terra, terrae. Substantivo feminino da primeira declinação: a
terra, o solo, o chão. Terram é o acusativo singular, objeto direto.
qua. Pronome relativo qui, quae.,quod: que, o qual, a qual. Qua está
no singular e no ablativo porque revela a circunstância de lugar onde
o velho nasceu.
genita. Genitus, genita, genitum. Particípio passado do verbo gigno,
gignis, gignere, genui, genitum, da terceira conjugação: nascer, criar,
gerar, fazer nascer. Genita está no feminino porque o Poeta está
falando da velhice personificada, senectus, e não diretamente do
velho: senex,
est. Verbo sum, es, esse, fui: ser, existir. Est é a terceira pessoa do
singular do presente do indicativo: é. Genita est é a terceira pessoa
do singuJar do pretérito perfeito do indicativo na voz passiva: foi
gerada.
et. Conjunção, e

r

reditura.
Rediturus, reditura, rediturum. Particípio futuro do verbo
redeo, redis, redire, redii, reditum: voltar, retornar. Reditura: que vai
retornar; no feminino, referindo-se também à velhice. O velho é
rediturus: vai retornar, os gladiadores· são morituri: vão morrer. A
própria palavrafuturus é o particípio futuro do verbo sum(ser): oque
vai ser. Essa forma verbal é também usada em Português: a criança é
nascitura - vai nascer

10) A décima citação é uma poesia do Voltaire,· dizendo do
enfraquecimento físico e mental do idoso. Está no final da quinta
página:
Pour comble de malheur on sentdela pensée
Se deranger tous les ressorts,
L'esprit nos abandonne, et notreâme éclipsée
Perd, en nous de son être et meurt avant le corps.
Para cúmulo de infelicidade sentimos transtornar
todas as faculdades do pensamento.
O espírito nos abandona, e nossa alma obscurecida
Perde em nós sua essência e morre antes do corpo.
deranger -sair do lugar, desregrar, alterar, transtornar, desordenar,
estragar, desorganizar,
ressort - força, energia.

11) No início da sexta página:
Racontent ce qu'lls ont été
Oubliant qu'Ils vont cesser d'être
Contam o que foram
Esquecendo que vão deixar de ser.

12) A décima segunda menção, no meio da página seis, é da Arte
Poética de Horáeío, dizendo que o velho é:
Laudator Temporis Acti
O Apologista dos Tempos Passados
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laudator. Laudator, laudatoris: O apologista, aquele que louva, aquele
que faz um discurso fúnebre. Laudalor é derivado do verbo laudare,
com acréscimo do sufixo -ror", que slqnltlca o agente.
temporis.
Tempus, temporis. Neutro da terceira declinação: o tempo.
Temporis está no genitivO. sínqular: do tempo.
acti.
Adjetivo. Particípo passado do verbo agO..,agis, .agere, agegi,
actum: viver, passar a vida. Literalmente a tradução. seria: O
apologista do. tempo vivido. O velho. condena a modernldade e louva
as coisas boas que ficaram perdidas no.passado.
A décima terceira citação, versos do poeta e critico literário
francês NjcoJas Boileau. Está na sexta .páqlna:
13)

La vieillessechagrine., lncessamment amasse,
Garde, non pas pour sol, les trésors q1J'eJJeentasse,
Marche en tous Jes.desseíns d'un .pas Iant et glacé.
Toujours plalnt le -present et vante Jepassé.
Inhabile aux pJaisirs dont Ia jeunesse abuse,
Blâme en eux Jes douceurs que I'âge Iuí refuse.
A velhice se rnortífíca, sem cessar acumula.
Guarda, não para sl, O.S tesouros que amontoa,
Avança em todos os projetos com um passo lento e gelado.
Sempre deplora o. presente e exaJta o. passado.
Inabilitado para os prazeres dO.S.quals .a.juventude abusa.
Condena neles as .deíícías -Q1Je
.a.Idade lhe recusa.
14) No finaJ da -p.áginaseis:

A noite eterna vos estende os braços.
Ah ! praparal-vos para O.sono eterno.
O Sr. Or. Magalhães
15) No fim da página 7:

11 n'est polnt d'hlver pour le sage
Não há veJhice para o. .sáblo.
Bernis
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16) Na página oito:
Rien ne troubJe SB fln; c'ast Je.soír d'un bon jour
Nada perturba .sau flm; .anoite De um bom dia
.é

17) Na página dez:

Multa senem circumveniunt incommoda
Muitos maJes atacam o velho
Horáclo, Arte Poética
"

A velhice nunca vam só; é uma .mutltação completa.

'\

multa. Adjetivo multus, multa, multum: muito, diversos, numerosos,
em grande quantldadejâulta
está no .nomlnatlvo plural neutro, referindo-se a incommoda: muitos.

'\

lncommoda.
Jncommodum, .íncommodl, Substantivo neutro da segunda declinação: doença, desgraça, mau estado, Incomoda está no
nominativo plural: males, doenças.
circumveniunt.
Verbo circurnvenio,
circumvenis,
circumvenire,
circumveni, circumventum: .atacar -por todos os Iados, sitiar, assaltar,
oprimir, afligir.
senem. Senex, senis. Substantivo da terceira declinação, masculino
e femlnlno: o Jdoso, o velho, a valha, Senem .está no .acusatívo singular, objeto direto.

r-

18) No final da página 15 a expressão:

Amentia sentlls
Demência senil
Amentla: amentia, amentiae, -primeira declinação, nominativo sínqular:
demência
senilis: adjetivo senilis, senile: de velho, senil.
Também se diz senile dementia.
r-
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19) No, fim da -página dezolto um sábio _preceito da muito antiga e
muito respeitada Escola de Medicina de Salerno., na Itália:
Si tibi deficiant medici, medici tibi fíant haec tria:
mens hllarls, requies, moderata diaeta.
Regim~n Sanitatls Salerni
Se te faltarem médícos, sejam teusmédicos este trio:
espírito alegre., repouso, dieta moderada
si: conjunção: se.
tibi: pronome pessoal, dativo de tu: a ti
deficiant
Verbo defici o" defícüs, deflcere, defeci., defectum,
transitivo da terceira conjuqação: faltar, fazer falta. Tem sentidopassivo. Deflclant é a terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo: faltem. No modo indlcatlvo seria defícíunt, laJtam.Mas defícíant
pode ser traduzido em Português -por faltam ou por faltarem.
medicus, medici - médico,
nominativo plural: médicos.

segunda

declinação;

mediei

é o

fiant - verbo fio, fiis, fi eri , factus sum: ser falto, tornar-se, Fíant é a
terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, com sentidoimperativo.
haec: pronome demonstrativo da primeira pessoa, o objeto 'prõxímo
de quem fala: hlc, haec, hoc - este, esta, Isto,
tres, trla:

três" trio,

numeral cardinal; tría está no nomlnatívo.

mens, mentis - substantivo feminino, terceira declinação: a mente, o
espírito.
hilaris, hilare - adjetivo: aJegre, contente, de bom humor.
requies, requletís - substantivo
repouso, descanso.

ferntnlno

da terceira

declinação:

moderata - moderatus, modsrata, moderatum: moderado, comedido.

+'"JJ
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diaeta, diaetae - substantivo feminino, primeira declinação: dieta,
regime alimentar.
21) Na página 23:
Quaeramus Igitur quod optimum, non quod usitalissimum
Busquemos portanto o melhor, não o mais procurado.
Essa afirmativacontesía o adágio Vox populi,
vox Dei: A voz do povo é a voz de Deus, segundo o qual podemosestabelecer a v-erdadede um fato, a justiça de uma atitude, no consenso
da opinião popular.
Escolher o melhor e não o que é generalizado e
aprovado pelo gosto popular universal; o que é realmente bom e não
o pop. Horácio também disse, na Ode Número Três, Para a Juventude
Romana: Eu odeio o vulgo profano e repudio ! (Odi profanum vulgus
et arceo I). É o primeiro verso da poesia. Na seqüência da leitura fica
claro que vulgo profano não se refere às pessoas pobres e humildes,
mas a todos lndtstlntamente.Jnclulndo a classe média,os ricos eos
poderosos também, que têm um comportamento insensato: acumulação de riquezas, consumismo ilimitado e de ostentação, egoísmo, vaidade, ambição política, soberba, busca do falso prestígio etc.
Muitos poetas e filósofos tiveram a coragem- de
mencionar esse grave problema do vício consagrado pelo consenso
humano. Sêneca disse:
Argulllentum pessimi turba est.
A multidão é exemplo do pior.
Voltando à análise da citação:

'"
'"
~,

Quaeramus. Verbo transitivo da terceira conjugação: quaero, quaeris, quaerere, quaesivi (quaesi-i), quaesitum e quaestum: procurar,
buscar, procurar, procurar obter, obter, adquirir, reclamar, pedir,
exigir. Quaeramus é a primeira pessoa do plural do presente do
subjuntivo: procuremos, busquemos.
Igitur.

Nestas circunstâncias, portanto, pois, por conseguinte.

Quod. Pronome relativo qui, quae, quod: que, o qual, a qual. Quod é
o acusativo (objeto direto) singular neutro: O que, aquilo que.
Optimum. Optimus, optima, optimum. Adjetivo: ótimo, o melhor, excelente, esplêndido.

nono Adverbio de negação: não.
Quod .. Igual ao quod anterior.
Usitatiseimum, Superlativo do adjetivo usltaturn, usitati. Neutro,acusatívostnqularda
segunda declinação: o mais corrente, o mais usado, o mais procurado.
22) Uma frase do Galeno sobre os efeitos do banho frio, na -página
trinta:
Vel roborant vel obruuntfaeultatem, ettorporern inducunt.
Ou fortalecem ou aniquilam as forças e induzem ao torpor.
'\

Vel ... Velo Conjunção: ou ... ou, seja ... seja.
RoborantVerbo
roboro, roboras, roborare,roboravi,roboratum,
da,
primeira conjugação: fortificar, dar forças. Roborant está -na terceira
pessoa do plural do presente do indicativo: fortificam.
Obruunt.Verbo
obruo, obruls, obruere,-obrui., obruturn, da, terceira
conjugação: o-primir, aniquilar. cobrir, esconder, sepultar, afogar.
Facultatem, Facultas, facultatis. Substantivo feminino da terceira decllnação: faculdade, poder, força, capacidade. Acusativo singular.
et. Conjunção e
Torporem. Torpor, torporis. Substantivo masculino da terceiradeclinação: entorpecimento, tOT-PDr, inação, .inércia; indolência. Torporern
está no acusativo singular, objeto direto.
Inducunt.
Verbo induco, inducis, inducere, induxi, inductum,
terceira conjugação: levar, conduzir, levar a, induzir.

da

\

23) Na página trinta e quatro mais um preceito do Reqlmen Sanitatis
Salerni:
Si Sumas Ovum, MoUe Sit Atque Novum
Se Comes Ovos, Sejam Moles e Novos
Os preceitos de saúde da EscoJa de Salerno
(Regimen Sanitatis Salerni) foram redigidos na forma de poemas e a
compilação feita nos séculce XIJe XJII.

.. _--~-_

..•

_--------
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Foram recuperadas cerca de cem versões manuscritas e 300 estampas.
,
Circ\l~aramem toda Eur-opa diversas versões e
edições do Reglmen. A obra foi traduzida em várias linguas,_o poema
ficou famoso e muito respeitado no âmbito médíco até o Século XIX. A
obra se -baseiaemconc-eit-os -de-bom senso e de ccnhecimentc médlco, de usos, costumes, crenças e das práticas medievais.
Diferentemente do vlnhoos ovos sofrem uma
degradação contínua a partir do _primeiro dia. Os processos de
conservação de ovos crus ou cozidos nunca deram muito bom
resultado: Devem ser frescos. Alguns preparos exigem mesmo que
sejam do dia. Os grllndes cozínhelros dizem que não devem ser
totalmente -C1'US, nem excessivamente cozidos e duros; como os
omeletes,que bem .preparadcs, têm uma camada firme por fora e são
moles por dentro.
Si - conjunção, se
Sumas Verbo sumo, sumis, sumere, sumpsí, sumpturn, transltlvo da
terceira -conjugação: consumir, tomar (c-omendo ou bebendo). Sumas
é a segunda pessoa do ~nguJar do presente do subjuntivo. Pode ser
traduzido pelo presente do indicativo ou -pelo futuro do subjuntivo: Se
comeres ovos.
Ovum. ,Ovum_,ovi. Substantivo neutro da segunda decJlnação: ovo.
Ovum está no acusativoporque é 0- objeto direto, e no singular. Em
Português usamos o slnqutar ou o plural: Se você come ovo ou se
você come ovos. Traduzimos no plural.
Molle MoJJis, molle, Adjetivo-=mole, tenro, maclo. D ~dJetivo foi
empregado no neutro e no slnqutar.porque está qualificando ovum.
Sit. Verbo de ligação: sum.ies, esse, fui: ser, estar, existir.Sit
terceira pessoa do slnqular do -presente do subjuntivo: seja.

éa

Atque ODAc~ contunção: e por outro lado, e-JDO mesmo modo.
Novum. -Novus, nova, .novum, AdJetivo-=novo.recente, fresco. Novum
é neutro e está no singular porque se refere a ovum que também é
singular e neutro.
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23) Mais um preceito da Escola de Salerno, na página trinta e seis:
Unica nuxprodest,
nocet altera, tertia mors est
Uma única _amêndoa faz bem, a segunda faz mal, a terceira é morte.
Unica.

Unicus, unlca, unicum:adjetivo:

único, singular,

um só.

nux. Nux, nucis, substantivo feminino da terceira declinação: amêndoa. Amêndoa se refere _atodas as sementes muito oleaginosas e de
casca dura: nozes, avelãs, amêndoas etc.
prodest - Verbo intransitivo:prosum,
-prodes, _prodesse, .proful:
útil, fazer bem, Prodest é a terceira.pessoa do slngular dopresente
indicativo: faz bem

ser
do

nocet - Verbo noceo, noces, nocere, nocui, nocitum; intransitivo,
segunda conjugação: fazer mal,-prejudicar. Nocet também é a terceira
pessoa do alnqular do presente do lndlcatívo: faz mal.
altera.
guinte.
tertia.

Alter, altera, alterum - pronome:

O outro,

o segundo,

o se-

Tertius, tertia, tertium - numeral ordinal: a terceira

mors.
morte.

Mors, mortis - substantivo feminino
MOfsesfá no nomlnativo singular.

da terceira declinação:

est.
_Verbo sum, es, esse, ful--- ser, existir __Est é a
do singular do pFesente do Indlcatlvo: é.

a

terceíra pessoa

25) Na págjna trinta e nove Ovjdio .eloqía o vinho:
Vina parant animos faciuntque caloríbus aptos.
Cura fugit multo diluiturque mero:
Tunc veniunt risus, tum pauper cornua sumit;
Tunc dolor, et curae rugaque frontis abiit.
Ars Amatoria.Publlus
Ovldlus Naso

o vinho

prepara o coração e o deíxa.prontoparaaspaíxões
A preocupação foge e se apaga em muito vinho puro,
Vem então o riso, então o pobre ganha coragem,
Então a dor, os cuidados e as rugas desaparecem do rosto,

I) Primeiro Verso:
Vina parantanímos facluntque calorlbus aptos.
Vina. Vinum, vini - substantivo neutro da segunda declinação: vinho.
Vina é o nominativo plural, como os romanos usavam: os vinhos. Mas
em Português nós costumamos dizer: D vlnho.ino slnqular mas com
sentido plural, os vinhos em geral.
parant. Verbo .pareo, .pares, parere, .parul, parítum, primeira coníuqação: criar, gerar, produzir, dar, preparar.
animoso Animus, animi, palavra masculina da segunda declinação:
coragem., vontade, desejo, coração. Animos está no acusativo plural,
objeto direto. Embora não esteja a plícíto , .pelo sentido da frase,
pode-se perceber que o .autor .serefere .ao animus venerls, o .prazer do
amor.
faciuntque= faciunt + que
faciunt.
Verbo facío, facís, facera, iecl, tactum, da terceira conjugação: por,colocar, tornar, fazer. Faciunt está na terceira pessoa do
plural do presente do indicativo.
que - conjunção na poslçãoenclítlca,

jg~al a et (e).

caloribus.
Calor, calorls __Terceira decllnação, masculino: calor, ardor, coragem,impetuosidade~arrebatamento-} amor ardente. Caloribus
está no dativo plural: paraas palxões.
aptos. . Aptus, apta, aptum - adjetivo.: .apto, hábil .para, .preparado,
pronto. Aptos está no acusatlvo .plural,
'""'"

11)Segundo Verso:
Cura fugit multo dilulturqua mero:
Cura.
Cura, curae. S_ubstantivDfamíníno da .prímeíra dacllnação: o
cuidado, a inquietude. Cura está no nornlnativo .slnqular, sujeito.
fugit. Verbo fugio, fugis, fugere_,fugi., fuqítum, da terceira conjugação;
fugir. Fugit éa terceira pessoa do singular do presente do Indícatívo:
foge.

'1'1

multo. Adjetivo rnultus, multa, multum: muito, abundante. Multo está
no neutro, ablatlvo slngular.jeferíndc-se a mero.
diluiturque (diluitur + que)
diluitur.
Verbo diluo, diluis, diluere, dilui, dilutum,da
terceira
conjuqação: .diluir, dissolver, afogar, apagar, dlsslpar. Diluitur está na
voz passiva: terceira pessoa .oo singular do -presente do indicativo: a
preocupação é diluída, apagada.
que.

Conjunção e, enclítica.

mero.
Merum., merL Substantivo neutro da sequnda decílnação:
vinho puro, vinho. Mero está no ablativo singular., porque é o lugar
onde a preocupação se dilui.
r>

11I)Terceiro Verso:
Tunc veniunt rlsus, tum -pauper cornua sumit;
Tunc. Advérbio: então, nesse momento,
veniunt.
Verbo venio, venis, venire, veni, vsntum, da quarta
conjuqação: vir, chegar. Veniunt é a terceira .pessoa do -pJuraJdo
presente.do indicativo: eles vêm
risus. Risus, risus. Substantivo masculino na quarta declinação: o
riso. Risus na frase está no .plural, No singular também é .rísus, mas
como o verbo está no plural tveníunt), o sujeito tem que ser plural,
Contudo pode ser traduzido em Português .por riso ou risos,

'\

tum. Advérbio, então.
pauper. Pauper, -pauperis. Adjetivo: pobre, Na frase está subentendido o homem, a pessoa (pobre)
cornua.
Cornu, cornus.. Substantivo neutro da quarta declinação:
chifre. Está no sentido figurado de coragem, força, valentia. Cornua
está no acusatlvo plural, objeto direto,
sumit. Verbo sumo, sumis, sumere, sumpsí, sumptum, da terceira
conjugação: assumir, .atrlbuir-se. cornua sumere - encher-se de
coragem. Sumit é a terceira -pessoa do singuJar do -presente do
indicativo.

!

~-------------------------

IV)

Quarto Verso:

Tunc dolor, et curae rugaque frontis abiit.
Tunc. Advérbio: então, nesse momento.
dolor. Dolor, doloris. Substantivo masculino da terceira declinação:
dor, sofrimento, aflição
et. Conjunção, e
curae.
Cura, curae. Substantivo feminino. da primeira declinação: o
cuidado, a inquietação, a preocupação.
r'\

rugaque (ruga + que)
ruga.
Ruga, rugae. Substantivo feminino da primeira declinação.
Ruga está no nominativo singular, sujeito; mas em Português costuma-se usar o plural: as rugas.
que - conjunção na posição enclítica, igual a et (e).
frontis.
Frons, frontis. Substantivo feminino da terceira declinação:
rosto, semblante, testa, o ar grave, a seriedade. Frontis está no
genitivo singular: do rosto.
abiit.
Verbo abeo, abis, abire, abii (ívl), abitum: ir-se embora,
desaparecer. Abiit está na terceita pessoa do singular do presente do
indicativo: desaparece. O autor preferiu usar o verbo no singular,
concordando com ruga, o termo do sujeito mais próximo do verbo.

'"
r'\

26) No final da página 39 o Dr. Pedro José Verslanl cita um poema
que fala do bem que o vinho faz à velhice; diz que também o poeta
talvez estivesse por ele inspirado:
Oui, de frêle vieillard; iI parfume I'haleine
11soutient de soncorps Ia démarche incertaine
Dans son sang rajeuni, son nectar velouté
Raméne doucement Ia joie et Ia santé;
Et nourri de ce lait souvent le vieux Voltaire
Sut encor nous toucher, nous instruir et nous plaire.
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Sim, ele perfuma o hálito do velho fraquinho.
Firma o caminhar hesitante do seu corpo.
No seu sangue rejuvenescido, seunéc1ar aveludado
Traz,de volta suavemente a alegria e a saúde.
E nutrido por esse leite muitas vezes o velho Voltaire
Soube ainda nos emocionar, nos instruir e nos agradar
Quem· escreveu esses versos foi- Jean-François
de La Harpe, poeta francês muito amigo e-admirador do- Voltaire-. Faz
uma brincadeira amigáve-l; diz, que -ele- era nutrido por esse leite-(o
vinho), porque Voltairegostavamuitoda
vida do campo, Constrói
também-umlnteressanteduplo sentido com o advérbio freqüentemen-,
te (souvent): e a gente fica sem saber se, Voltaire era nutrido pelo
vinho freqüe-ntemente ou se nos alegravafreqüentementecomascoisas que escrevia.
Acho que as duas coisas- estavam certas. E nos
dias atuais Voltaire continua nos emocionando, instruindo, alegrando.
27) Na página 42 mais um poema do Voltalre: Sobre a Natureza do
Prazer:
Usons, n'abusons point; lesage ainsi l'ordonne:
Je fuis égaJement Epictê1e et Pétrone.
L'abstinence ou l'excêsne fit -jamais d'heureux.
L'intempérance fait toujours des malheurs.
Usemos, não abusemos, o sábio assim ordena.
Afasto-me igualmente de Epiteto e de Petrônio.
A abstinência ou o excesso nunca fez ninguém feliz.
A intemperança sempre faz desgraças.

"

28)

No final da página 48 versos do Ovídio, elogiando o lazer:
Otia corpus alunt; animusque pascltur iIIis.
Immodicus Contra Carplt Utrumque Labor

o repouso

recupera as forças do corpo; e o espírito é al1mentado por ele.
Mas um trabalho excessivo enfraquece os dois.

I) Primeiro Verso:
Otia corpus alunt; animusque pascitur illis.
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Otia. Otium, otii. Substantivo neutro da seg1Jndadeclinação: Jazer,o
tempo de re-pouso,o ócio. Otla, está nonominativo, é o sujeito, e no
plural. Traduz-se em Português -pelosingular: o lazer, o repouso .
. corpus. Corpus, corporls, Substantivo neutro da terceira declínação:
o corpo, No verso de Ovldío corpus é objeto direto e está no acusativo singular.
Alunt.Verbotransitivodalerceira
-conJugação: alo, alls, alere, aluí,
altum ou alltum: alimentar, nutrir, restaurar as forças. Alunt é a
terceira pessoa do plural do presente do .indicativo; traduz-se pela
terceira pessoa do singular.
animusque = animus + que.
Anlmus, animi. Substantivo masculino da segunda decJinação:
espíríto.elmacoração.Anímue no texto é'o sujeito, está no nominativo singular.
-que. Conjunção et (e)~enclítica.

pascitur. Verbo depoente da terceira conjugação: pascor, pasceris,
pasci, pastus som: pastar, apascentar, comer, alimentar-se. Pascíturé
a terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
Existe o verbo pasco, alimentar-se, na voz ativa;
mas Ovjdio preferiu usar o verbo na forma de-poente,pascor.porque
este verbo também slqníflcapastar; énormaJmente usado para o
gado. Associou a idéia ·de-Iazer com a vida calma do interior, o
espírito se alimentando de paz nas vastas extensões do campo.
iIIis. Pronome demonstrativo iIIe, iIIa,illud: aquele, aquela, aquilo.
lIIis é o neutro plural, porque se relaciona a otia, e está no ablativo
porque ~ o agente da passiva: por eles, por aqueles. Traduz-se -pelo
singular: por ele.
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11)Segundo Verso:
Immodicus Contra Carpit Utrumque Labor
Na ordem direta:
Contra Labor Immodicus Carpit Utrumque
Contra. Advérbio: contrariamente, em oposição, pelo contrário.
Labor.
Labor, laboris. Substantivo masculino da terceira declinação: trabalho. Labor está no nominativo singular, sujeito.
Immodicus. Adjetivo immodicus, immodica, immodicum: excessivo,
desmesurado, desmedido, desregrado
Carpit.
Verbo carpo, carpis, carpere, carpsi, carptum, da terceira
conjugação: consumir, enfraquecer. Carpit é a terceira pessoa do
presente do indicativo: enfraquece.
Utrumque. Pronome uterque, utraque, utrumque: um e outro, ambos.
Utrumque na frase é o acusativo singular do masculino uterque. É
masculino porque se refere a corpus e animus que são masculinos; e
está no acusativo porque é o objeto direto de carpit.
29) Mais um preceito da Escola de Medicina de Salerno, do Regimen
Sanitatis Salerni.
Somno ut recreeris, sit tibi coena brevis
Para que o sono te recupere, seja a tua ceia breve.
Somno.
Somnus, somni. Substantivo masculino da segunda
declinação: o sono. Somno está no singular, e como é o agente da
passiva foi para o ablativo: pelo sono.
ut. Conjunção final: para que, a fim de que.
Recreeris. Verbo recreo, recreas, recreare, recreavi, recreatum, da
primeira conjugação: dar vida nova, dar novo vigor, reanimar,
reconfortar. Recreeris é a segunda pessoa do singular do presente do
subjuntivo na voz passiva: ut recreeris somno: para que tu sejas
recuperado pelo sono.
Sit. Verbo de ligação: sum, es, esse, fui: ser, estar, existir. Sit é a
terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: seja.
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Tibi. pronome pessoal, dativo de tu: a ti, para ti.
Coena.
Coena, coenae ou cena, cenae. Substantivo feminino da
primeira declinação: o jantar, refeição principal servida em Roma
entre três e quatro horas da tarde. Coena no texto está no nominativo
singular, sujeito.
Brevis.
Adjetivo brevis, breve: breve, leve, curto no tempo e no
espaço: Sit coena brevis: Que o jantar dure pouco tempo, coma
pouco.
30) Esta frase é da fábula Aesopus Ludens (Esopo Brincando), do
Fedro.
Lusus animo debent aliquando dari

Ad cogitandum melior ut redeat sibi
Distrações devem ser dadas algumas vezes ao espírito
Para que você se torne mais bem disposto para pensar.
Colocando o primeiro verso na ordem direta:
Lusus debent dari aliquando animo.
Lusus. Lusus, lusus. Substantivo masculino da quarta declinação:
divertimento, passatempo, jogo, distração. Na frase lusus está no
nominativo plural, sujeito passivo da oração: distrações.
debent.
Verbo transitivo da segunda conjugação: debeo, debes,
debere. debui, debitum: dever, ser devido. Pede o verbo seguinte no
infinitivo. Debent é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo: devem.
dari.
Verbo transitivo da primeira conjugação: do, das, dare, dedi,
datum: dar. Dari é o infinitivo presente passivo: ser dado.
aliquando. Advérbio: algumas vezes
animo. Animus, animi. Substantivo masculino da segunda declinação: o espírito. Animo está no dativo, porque é objeto indireto, e no
singular: ao espirito.

-.,

o segundo verso, na ordem direta é:
Ut Redeat Sibi Melior Ad Cogitandum
ut. Conjunção: de modo que, de sorte que, de maneira que, para que,
a fim de que.
Redeat. Verbo redeo, redis, redire, redii (redivi), reditum, da quarta
conjugação: voltar, retornar. Redeat é a terceira pessoa do singular
do presente do subjuntivo: Volte.

----..

Sibi. É o dativo do pronome reflexivo. Refere-se ao sujeito do verbo
na terceira pessoa: para si, lhe, a ele.

"\

Melior. Melior, melius. Comparativo de bonus (bom): melhor, que se
encontra em melhor estado, mais bem disposto.

r-,

Ad. Preposição que rege acusativo: para.
Cogitandum.
Verbo cogito, cogitas, cogitare, cogitavi, cogitatum:
pensar, refletir, meditar. Ad cogitandum é o acusativo do gerúndio:
para pensar.
31) Voltaire viveu os últimos vinte anos de sua vida, de 1758 a 1778,
em Ferney, um povoado muito pequeno e isolado, na montanha do
Jura, fronteira com a Suiça, na região de Gex, contemplando o Lago
de Genebra e as altitudes dos Alpes. Posteriormente os franceses
deram a esse povoado o nome de Ferney-Voltaire. Como ele mesmo
escreveu: Sucumbindo sob o peso de um tédio voluntário: sem nada
mais a fazer, nem para si, nem para o Estado, nem para Deus:
11verra qu'il est bon de vivre enfin pour soi.
E vivre avec plaisir, sans faste et sans emploi.
Ele entenderá que é bom viver enfim para si.
E viver com prazer, sem luxo e sem trabalho.
32) Na página 53 versos de Juvenal, poeta satírico que viveu do ano
de 65 a 128 aproximadamente. Escrevia criticando os vícios da Roma
imperial. Esses versos são da Sátira X. Juvenal condena o
comportamento das pessoas que desejam e pedem muitas coisas menos importantes; e diz o que deveríamos desejar e pedir:
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Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
Fortem posce animum, et mortis terrore carentem,
Qui spatium vitaeextremum inter munera ponat,
Naturae qui ferre queat quoscumque labores.
Primeiro Verso:
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
Devemos pedir que tenhamos uma mente sã em corpo são.
Orandum.
Verbo da primeira conjugação: oro, oras, orare, oravi,
oratum: rogar, pedir. Orandum está no gerundivo: o que deve ser
pedido.
est: é. Verbosum, terceira pessoa do singular do presente do indicativo.
ut. Conjunção: de modo que, de sorte que, de maneira que, para que,
a fim de que.
Sit. Verbo de ligação: sum, es, esse, fui: ser, estar, existir. Sit é a
terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: seja.
mens. Mens; mentis. Substantivo feminino, da terceira declinação: a
mente, o espírito, em oposição ao corpo. Mens está no nominativo
singular, sujeito.
sana.
Adjetivo sanus, sana, sanum: são. Sana está no nominativo
singular feminino, concordando com mens, sujeito.
~
'\

in. Preposição: em. A preposição in na frase rege ablativo porque
está dando a idéia de lugar, sem movimento.
corpore.
Corpus, corporis. Substantivo neutro da terceira
declinação: o corpo, em comparação com a almá. Corpore está no
ablativo, porque indica a circunstância de lugar, e no singular.
sano. Adjetivo sanus, sana, sanum: são. Sano é de sanum, neutro; e
está também no ablativo singular, porque se refere a corpore.
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Segundo Verso:
Fortem posce animum et mortis terrore carentem.
Posce animum fortem et carentem terrore mortis.
Pede uma alma forte e que não tema a morte.
posce.
Verbo posco, poscis,poscere,
poposci, da terceira
conjugação: pedir. Posce é a segunda pessoa do singular do imperativo presente: pede.
animum. Animus, animi. Substantivo masculino da segunda declinação: alma, espírito, princípio pensante. Animum está no acusativo singular, objeto direto.
Fortem. Adjetivo fortis, forte: forte, vigoroso, corajoso, enérgico,
valoroso, resoluto. Fartem está no singular, e é masculino porque
animus (alma) em Latim é masculino; foi para o acusativo porque é
objeto direto.
et. Conjunção, e.
carentem.
Carens, carentis. É o particípio presente do verbo careo,
cares, carere, carui, da terceira conjugação: não ter, estar privado de.
Garentem está no acusativo singular, referindo-se ao objeto direto
animum.
terrore.
Terror, terroris, substantivo masculino da terceira
declinação: terror, pavor. Terrore está no singular e no ablativo,
usado com o sentido de ausência: sem terror.
mortis. Mors, mortis. Substantivo feminino da terceira declinação: a
morte. Mortis está genitivo-singular: da morte.
~
'\
~

r,

Terceiro Verso:
Qui spatiumvitae extremum inter munera naturae ponat,
Quiponat extremum spatium vitae inter munera naturae.
Que considere a duração da vida uma dádiva da natureza.
Qui.
Pronome relativo qui, quae, quod: que, Qui é o nominativo,
masculino, singular. Refere-se ao sujeitoanimus, a alma.
ponat.
Verbo pono, ponis, ponere, posul, positum, da terceira
conjugação: por, colocar, considerar como. Ponat é a terceira pessoa
do presente do subjuntivo, com conotação imperativa: ponha.
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extremum. Extremum, extremi. Substantivo neutro da segunda declinação: a extremidade, o fim do espaço da vida. Extremum na frase
está no acusativo singular, referindo-se a spatium.
spatium. Spatium, spatii. Substantivo neutro da segunda declinação:
espaço, extensão, intervalo, tempo, época, dimensão. Spatium no
verso está no acusativo singular, objeto direto.
vitae. Vita, vitae. Substantivo feminino, primeira declinação: vida.
Vitae está no genitivo singular: da vida.
inter. Preposição que rege acusativo: entre.,no meio de, junto de,
munera. Munus, muneris. Substantivo neutro da terceira declinação:
presente, dádiva, graça, favor, benefício. Munera está no plural e no
acusativo, regido pela preposição lntar,
Naturae.
Natura, Naturae. Substantivo feminino da primeira
declinação. Naturae está no genitivo slnqular: da natureza. Por uma
questão de métrica esta palavra foi colocada no quarto verso, mas
pertence ao terceiro e se refere a munera. Munera naturae, dádivas da
natureza.
Quarto Verso:
qui ferre queat quoscumquelabores.
qui queat ferrequoscumquelabores.
que possa suportar todos os tipos de sofrimentos
Qui.
Pronome relativo qui, quae, quod: que. Qui é o nominativo,
masculino, singular. Refere-se ao sujeito animua..a alma.
queat. Verbo queo, queis, queire, quivi (ou quii), quitum: poder, ser
capaz de. Queat é a terceira pessoa do singular do presente do
subjuntivo: possa.
.
'"
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ferre.
Verbo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, sofrer, tolerar,
agüentar. Ferre é o infinitivo presente na voz ativa: suportar.
quoscumque. Pronome relativo indefinido quicumque, quaecumque,
quodcumque: qualquer que seja. Declina-se como qui, quae, quod,
ficando -cumque invariável. Quoscumque é o masculino e está no
acusativo plural, objeto direto, referindo-se a labores.
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labores. Labor, laboris. Substantivo masculino da terceira declinação: sofrimento, pena, dor. Labores está no acusativo plural, objeto
direto.
33) A citação número 33, na página 54, é do poema Macette, de
Mathurin Régnier, poeta satírico francês que viveu de 1573 a 1613.
Sobre o drama do velho ambicioso, impotente para alcançar o objeto
de sua cobiça. Régnier aconselhava as pessoas a obterem tudo o que
desejam na juventude, porque:
Tout chemin d'acquerir se ferme a Ia vieillesse.
Todos os caminhos de obter se fecham à velhice.
34) Ao tratar da cólera, como um dos vícios que podem dominar uma
pessoa idosa, agravada muitas vezes pelo sentimento de vingança, o
Dr. PedroJosé Versiani, na página 56 da sua tese, cita o trecho da
Eneida de Virgílio que narra o suicídio de Dido, rainha de Cartago,que
possuída pelo ódio, violentamente se matou atravessando uma
espada no peito, quando soube que tinha sido abandonada por
Eneas, herói troiano, por quem estava apaixonada:
At trepida et coeptis immanibus effera, Dido.
Sanguineam volvens aciem, macullsque trementes
Interfusa genas, et palllda morte futura
Interiora domus irrumpit limina.
Mas Dido, tremendo e feroz por causa do seu terrível projeto
Volvendo o olhar sangüíneo e as bochechas tremendo,
Com o corpo coberto de manchas e pálida por causa da morte futura
Avança para o interior da casa.
I)

Primeiro verso, na ordem direta:

'\

At Dido trepida et effera immanibus coeptis.

~

At. Conjunção: mas, por outro lado.
Dido.
Dido, Didus, da quarta declinação ou também Dido, Didonis,
pela terceira declinação. Nome de mulher, fundadora e rainha de
Cartago. Dido era filha de Muto, rei de Tiro, cidade da Fenícia~e irmã
de Pigmalião. Seu marido Siqueu foi morto por Pigmalião; ela fugiu e
foi fundar Cartago, no norte da África. Foi em Cartago que Eneas,
herói troiano, derrotado pelos gregos e fugitivo, foi seu amante; mas
depois a abandonou por ordem dos deuses. porque era sua missão

:33

fundar uma nova cidade. Temendo a reação da amante, Eneas
abandona Cartago sem se despedir. Dido, inconsolável subiu numa
pira e se matou. O texto apresentado é do Livro IV da Eneida.
Trepida. trepidus, trepida, trepidum.: agitada, inquieta, desassossegada, cheia de pavor. Está no feminino, nominalivo singular, referindo-se ao sujeito Dido.
et.

Conjunção, e

/\

effera. Adjetivo: efferus, effera, efferum: feroz, furiosa, selvagem.
Feminino, nominativo, singular

~
~
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immanibus.
Adjetivo immanis, immane: medonho, terrível,
espantoso, gigantesco, enorme. Immanibus está noablativo
plural
porque acompanha coeptis que revela a circunstância de causa.
coeptis.
Coeptum, coeptL Substantivo neutro da segunda declinação: projeto, pJano. Coeptis está no ablativo.
11)

Segundo Verso:

Volvens acíem sanguineam et genas trementes
volvens. Volvens, volventis. Particípio presente ativo doverbovoJvo,
volvts, volvere, volvi, volutum, da terceira conjugação: volver, lançar.
Volvens: volvendo, voltando, lançando.

r\

aciem.
Acies, aciei. Substantivo feminino da quinta declinação:
ponta, gume de uma lâmina, espada, olho, olhar, pupila, linha debatalha. Aciem está no acusativo singular, objeto direto.
VirgíliQ trabalha com o sentido denotativo direto
das palavras e com as alusões que as palavras trazem; com o significado próprio do termo e com a corrente subterrânea do pensamento.
Falando da ferocidade de Dido, quando diz olhar está também sugerindo lâmina, espada, guerra. \
sanguineam. Adjetivo sanguineus, sanguinea, sanguineum. Sentido
próprio: de sangue, ensangüentado, tinto de sangue. Sentido
figurado: sangüinário, cruel, sangrento. Sanguineam é uma palavra
feminina e está no acusativo singular, porque se refere a aciem.
Também aqui Virgílio trabalha com os dois significados do termo; Os
olhos de Dido estão cheios de sangue, de tanto ódio, e ela está crueJ e
sangüinária.

, .-
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et.

conjunção: e

genas.
Genae, genarum. Substantivo feminino plural da primeira
declinação: faces, bochechas..Genas está noacusativo plural, objeto
direto.
trementes, Tremens, trementis. Particípio presente do verbo tremo,
tremis, tremere, tremui, da terceira conjugação: tremer. ter medo de,
temer. Trementes está no acusativo plural da terceira decJinação,
relacionando-se com genas. Genas trementes - as bochechas
trementes, trêmulas ou tremendo.
11I) Terceiro Verso:
Interfusamaculisque pallida morte futura
Com o corpo coberto de manchas e pálida por causa da morte
futura.
Por motivo de métrica houve uma permutação de
palavras que muito dificulta a compreensão do texto: A·posição-normal da palavra genas era no segundo verso (genas trementes - as
bochechastremendo), mas foi colocada no terceiro verso, A posição
da palavra maculis era no terceiro verso (interfusa maculis - com o
corpo semeado de manchas), masVirgílio colocou no segundo-verso,
por motivo de métrica e de ritmo que a versificação exigia.
Interfusa.
lnterfusus, interfusa, interfusum. Particípio passado do
verbo interfundo, interfundis, interfundere, interfudi, interfusum, da
terceira conjugação: cobrir com, espalhar entre, derramar entre,
semear. Comointerfusa está no nominativosingular feminino referese a Dido e não a aciem nem a genas.
"

maculisque = maculis + que

"

maculis.
Macula, maculae. Substantivo femíníno da primeira
declinação: mancha na pele, nódoa. No sentido figurado: mancha,
desonra, infâmia. Maculis está no ablativo plural
que.

É a Conjunção et (e)justaposta à palavra maculis.

pallida.
Adjetivo pallidus, pallida, pallidum: pálido, descorado.
Feminino, nominativo, singular, ligando-se a Dido, sujeito.
morte. Mors, mortis. Substantivo feminino da terceira declinação:
morte, falecimento. Morte está no ablativo singular porque está dando

- ------------------
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a causa que fazia Dido ficar pálida: Pálida -por causa da morte
iminente.
futura. Futurus, futura, futurum. É o particípio futuro do verbo sum (ser), com função adjetlva: o que-há de ser,futuro. Futura -é-e-feminlno e está no ablativo singular, referindo-se a morte: pallida morte futura pálida por causa da morte futura.
5) Irrumpit liminainteriora domus
Avança para o interior da casa
irrumpit.
Verbo irrumpo, irrumpis, irrumpere, lrrupl, irruptum, da
terceira conjugação: irromper, precipitar-se, forçar a entrada, atacar,
invadir. Irrumpit pode ser traduzido pelo pretérito perfeito ou pelo
presente com -sentido pretérito; precipitou-se ou se precipita para o
interior da-casa.
limina.
Limen, liminis. Substantivo neutro da terceira decJinação:
limiar, soleira -da porta, entrada; porta, -casa. Limina, objeto- direto,
está no acusativo e no plural, os limites- da casa; mas pode ser
traduzida pejo -singular. Esta palavra foi colocada no verso para dar
ênfase e para completar a -métrica: mas se fosse om-itida a 'frase
continuaria - com o sentido completo: Irrumpit interiora domus Avança para o interior da casa.
Interiora.
Interiora, interiorum. Substantivo neutro plural; segunda
declinação: partes ou lugares interiores. Interiora está no acusativo
plural: as partes interiores da casa.
domus.
Domus, domus da quarta declinação: casa, domicllio,
morada. Na frase domus está no genitivo singular; da casa.

35) Um poema de Voltaire, na página 58, nos conta quais são as duas
melhores coisas da vida:
Du Dieu qui nous a créé, Ia puissance inflnle,
Pour adoucir les maux de cette curte vie ,
A placé parmi nous deux être bienfaisans;
De Ia terre, à jamais aimables habitans,
Soutiens dans les travaux, trésors dans I'indigence,
L'un est le doux Sommeil, I'autre est l'Esperance.
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o poder infinito

do Deus que nos criou,
Para suavizar os males desta curta vida,
Colocou entre nós dois seres benfazejos,
Amáveis habitantes eternos da Terra,
Apoios nos trabalhos, tesouros na indigência
Um é o suave Sono, o outro é a Esperança.

36) Ainda no final da página 58, um poema de Pierre de Ronsard
define a esperança como uma coisa que nos alimenta de ilusões e,
sem contentar ninguém, faz todo mundo ficar contente.
Elle allaite chacun d'illusion. Pourtant,
Sans être contenté chacun s'en va content.

'\

37) No início da página 60:
Concubitum pariter fugeat rugosa senectus
Ni velit e thalamo properans descendere in orcurn,
Que a rugosa velhice fuja também dos prazeres sexuais.
Não queira, saindo do leito nupcial, precipitar-se nos infernos.

I) Primeiro Verso:
Concubitum.
Concubitus, conéubitus. Substantivo masculino da
quarta declinação: relações do homem com a mulher, a cama, cópula,
coito. Concubitum está no acusativo, objeto direto.
pariter.
Advérbio: igualmente, semelhantemente, juntamente, ao
mesmo tempo.
---

fugeat. Verbo fugio, fugis, fugere, fugi, fugitum, da terceira conjugação: fugir. Fugeat é a terceira pessoa do singular do presente do
subjuntivo com valor imperativo: fuja.
rugosa. Adjetivo rugosus, rugosa, rugosum: rugoso, enrugado. Rugosa é feminino singular e está no nominativo, referindo-se ao sujeito
senectus.
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senectus.
Senectus, senectutis. Substantivo feminino da terceira
declinação: a velhice. Senectus está no nominativo, porque é o sujeito, e no singular. A velhice em Latim é palavra que também pode ser
flexionada pela primeira declinação: senecta, senectae.
11)Segundo Verso:
Ni - Não. Corresponde a ne porque está com o verbo no imperativo:
não, que não, para que não.
velit. Queira. Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo,
com sentido imperativo, do verbo volo, vis" vult, velle, volul: querer,
desejar
"\
'\

e, ex ou eco Preposição indicando o ponto de partida: de, procedente de.
thalamo. Thalamus, thalami. Substantivo masculino da segunda declinação: quarto, leito nupcial, casamento. Thalamo está no ablativo
singular, indicando a origem: do leito nupclal.
properans.
Properans, properantis: que se apressa, pronto, rápido,
que se precipita. Participio presente do verbo propero, properas, properare, properavi, properatum, da primeira conjugação.
descendere. Descer, dirigir-se, ir, penetrar. Está construído com acusativo de movimento, com a preposição in: in orcum
in. Em, até, para. Preposição que rege acusativo.
orcum. Orcus, orci. Substantivo masculino da segunda declinação:
Orco, nome de uma divindade infernal, os infernos, a morte. Orcum
está no acusativo singular.

,--..

38) No final da página 60 versos da Eneida.
Virgílio narra, no Livro VI da Eneida, que Eneas
desejou falar mais uma vez com seu pai para lhe pedir conselhos sobre a viagem. Obteve então permissão para descer ao mundo dos
mortos. No inferno encontra muitas almas, entre elas a de Dido, que
estando ao lado do primeiro marido, não responde a Eneas.
Os versos citados fazem parte do quadro de horrores que Eneas viu no inferno:

Luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Pallentesque habitant Morbi, tristisque Senectus.
Onde a Dor e o Espírito Vingativo se estabeleceram.
As Pálidas Doenças e a Triste Velhice moram.
I) Primeiro verso, na ordem direta:
Luctus et ultrices Curae posuere cubilia
Luctus. Luctus, luctus. Substantivo masculino da quarta declinação:
dor, mágoa, luto, Luto (o deus da dor). Luctus está no nominativo, sujeito. Como na quarta declinação tanto o nominativo singular como o
plural têm a desinência us, a tradução de luctus poderia ser a dor ou
as dores. Mas mesmo no singular, a Dor tem o sentido geral de todos
os sofrimentos. Escreveu Luctus e Curae, bem como todos os outros
males, com letras maiúsculas, personificando o horror que Eneas viu
no inferno
et. Conjunção e.
ultrices. Ultrix, ultricis. Adjetivo: vingadora, punitiva. Ultrices está no
nominativo plural, concordando com curae.
Curae.
Cura, curae. Substantivo feminino da primeira declinação:
propensão, ansiedade, inclinação. Curae está no nominativo plural,
sujeito.
posuere. Infinitivo histórico do verbo pono, ponis, ponere, posui, positum, da terceira conjugação: Estabelecer, fixar, instalar, construir,
edificar.
Como estava fazendo uma narrativa Virgílio pode
empregar o infinitivo histórico onde normalmente seria empregado o
imperfeito ou o presente do indicativo: Posuere cubilia - estabeleceram moradia ou estabelecem moradia. Outros exemplos de uso do infinitivo histórico:
.
Domus solo posuere - As casas caíram por terra.
Caesar Haeduos frumentum flagitare - César reclamava dos éduos o
trigo.
Ruri agere vitam - leva a vida no campo.
Semper parce se habere - sempre se manteve com parcimônia.

cubilia.
Cubile, cubilis. Substantivo neutro da terceira declinação:
leito, cama, quarto, morada. Cubilia está no acusativo plural, objeto
direto: Esses males fizeram suas camas ou estabeleceram suas moradias no inferno.
11)Segundo Verso:
Pallentes Morbi et tristis Senectus habitant
Pallentes. Pallens, Pallentis. Adjetivo e particípio presente do verbo
palleo, palies, pallere, pallui, da segunda conjugação: pálido, lívido, amarelado, que faz empalidecer.
Morbi. Morbus, morbi. Substantivo masculino da segunda declinação: doença, enfermidade física ou do espírito, aflição, dor. Morbi está
no nominativo plural: as doenças, sujeito.
Pallentes morbi - as pálidas doenças.
-que. Conjunção enclítica et (e). Substituímos -que por et, quando
colocamos a frase numa ordem mais direta.
tristis. Adjetivo tristis, triste: triste, sinistro. Tristis e~tá no nominativo singular, referindo-se ao sujeito senectus. Tristis senectus - a triste velhice .
."')
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Senectus.
Senectus, senectutis. Substantivo feminino da terceira
declinação: velhice. Senectus está no nominativo singular: a velhice.
habitant.
Verbo habito, habitas, habitare, habitavi, habitatum, da
primeira conjugação: habitar, morar, residir. Habitant é a terceira
pessoa do plural do presente do indicativo: habitam, moram.
39) Um Pensamento de Cícero, na página 62:

o Miserum senem qui mortem çontemnendam in tam longa aetate non
viderit
Desgraçado o Velho Que Em Uma Longa Vida Não Tem Aprendido a
Desprezar a Morte

o -

Ó, interjeição, exclamação que serve para chamar, invocar, ou
que indica uma forte agitação do espírito. Miserum senem está no acusativo porque a interjeição O pede acusativo quando o pensamento do sujeito se dirige para um objeto. Mesmo sem a interjeição
muitas vezes a frase exclamativa é construída com o acusativo.
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Me perditum - Pobre de mim !
O tempora o mores. Ó tempos, ó costumes. (Cícero queixando-se aos
senadores de Catilina conspirar contra o cônsul, contra o senado e
não ser punido, continuar vivo, enquanto no passado a punição era
imediata e violenta).
miserum.
Adjetivo Miser, misera, miserum: infeliz, miserável,
desgraçado. Miserum está no acusativo singular, porque se relaciona
com senem.
senem. Senex, senis. Substantivo da terceira declinação, masculino
e feminino: o idoso, o velho, a velha. Senem está no acusativo singular, porque a frase é exclamativa.
qui. Pronome relativo qui, quae, quod: que, a qual. o qual. Qui está
no masculino e no nominativo singular, referindo-se ao sujeito senem.
mortem. Mors, mortis. Substantivo feminino da terceira declinação:
a morte. Mortem está no acusativo singular, objeto direto.
contemnendam.
Verbo contemno, contemnis, contemnere, contempsi, contemptum, da terceira conjugação: desprezar, não dar importância, desdenhar, menosprezar. Constrói-se com acusativo.
Contemnendam está no gerundivo: Contemnendus, contemnenda,
contemnendum: aquilo que deve ser desprezado; e está também no
acusativo porque o gerundivo é muitas vezes construído em
acusativo. Foram para o acusativo não só a forma verbal contemnendam como também o objeto mortem, que é singular da terceira
declinação.
'""'

in. Preposição: em. Na frase esta regendo longa aetate em ablativo,
com sentido temporal.

---

tam - advérbio: tão, tanto, de tal forma.
longa. Longus, longa, longuhl. Adjetivo: comprido, longo no espaço
ou no tempo. Longa aetas: vida longa, comprida. Longa está no ablativo, feminino, singular da primeira declinação, ligando-se a aetate.
aetate. Aetas, aetatis. Substantivo feminino da terceira declinação:
idade, vida, período de vida. Aetate está no ablativo singular.
nono Advérbio de negação: não.

---------_._--_._-------------_

.. _--------------------
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viderit. Verbo video, vides, videre, vidi, visum, da segunda conjugação: ver, olhar; e, por extensão, perceber. Viderit é a terceira pessoa
do singular do pretérito perfeito do subjuntivo.

HIPÓCRATES
As seis últimas citações da tese, e que finalizam
o trabalho, são aforismos de Hipócrates. A tese foi apresentada no
ano de 1845, e no século XIX era uma obrigação do estudante de
Medicina encerrar sua tese citando máximas do maior mestre da
Medicina na antigüidade, universalmente reconhecido, que nasceu na
Ilha de Cos, no Mar Egeu, e viveu no século quinto, aproximadamente
de 460 a 375 antes de Cristo.
Os aforismos de Hipócrates são 413 sentenças,
distribuídas em 7 seções.
AFORISMOS
Os seis aforismos preferidos pelo autor da tese foram:
42) Aforismo 13, da Primeira Seção:
Senes facillime jejunium ferunt; secundo aetate consistentes, minime
adolescentes; omnium minime pueri, ex his autem, qui inter ipsos
sunt alacriores.
I) Primeira Frase:
Senes facillime jejunium ferunt;
Os velhos são os que suportam mais facilmente o jejum.
Senes. Senex, senis. Substantivo masculino e feminino da terceira
declinação: o velho, a velha, o ancião, a anciã, com idéia de respeito.
Senes é o sujeito da oração, nominativo plural: os velhos.
facilime. Advérbio facile, facilmente, no superlativo: mais facilmente
que todos, com muito menor sacrifício do que as pessoas de outras
idades.
r

jejunium.
Jejunium, jejunii. Substantivo neutro da segunda
declinação: o jejum. Na frase jejunium é objeto direto, está no acusativo singular.
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ferunt. Verbo transitivo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, sofrer,
tolerar. Ferunt é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo:
toleram, suportam.
11)Segunda Frase:
secundo aetate consistentes, minime adolescentes;
depois os adultos, os adolescentes (suportam) muito pouco
secundo.

Advérbio: em seguida, depois.

aetate. Aetas, aetatis. Substantivo feminino da terceira declinação:
idade, tempo que a vida dura, vida, período de vida. Aetate está no ablativo singular.
consistentes. Consistens, consistentis. Particípio presente do verbo
consisto, consistis, consistere, consistiti, (consistitum), da terceira
conjugação: parar, fazer parar, deter-se, estar suspenso. Aetate consistentes são as pessoas adultas.
minime.

Advérbio: o menos possível, o mínimo, muito pouco.

adolescentes.
Adolescens, adolescentis. Substantivo e adjetivo:
jovem, adolescente. Adolescentes está no nominativo plural: os jovens.
11I)Terceira Frase:
Omnium minime pueri, ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.
De todos quem suporta menos a dieta são as crianças, e entre elas,
suportam menos as que são mais ativas.
omnium.
de todos eles, entre todas as pessoas. Omnium está no
genitivo plural.
t

pueri.
Puer, pueri. Substantivo masculino e feminino da segunda
decllnacãc: menino, menina, criança. Pueri está no nominativo plural:
as crianças.
ex, e, ou eco Preposição indicando o ponto de partida: de, procedente de, entre elas.
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his. PrQnomedemonstrativohic,
haec, hoc: este,esta,- isto.Hisestá
no ablativoplural, porque está regidQ pela preposição ex.
autem:

por outro lado, além disso, demais.

qui.
Pronome relativo -qul, quae,quod:que.
masculino, plural. Refere-se ao sujeito.
inter.

-

Qui é o nominativo,

Preposição que rege acusativo: entre, no meio de, junto de.

ipsos.
-Ipse, '.ipsa, ipsum.Pronome
demonstrativo: o próprio, a
própria, ele próprio, exatamente. Tem um valor intensivo.lpsos
é
mascullno, está no acusativoplural.
sunt. Verbosum, es, esse,fui: ser, existir.Sunt
do pluraldo presente do indicativo: são.

é a terceira pessoa

alacrior~s.Alacrior,alacrius.
Comparativo de superioridade do
adjetivo -alacer; alacris, alacre: mais vivo,maischeio
de entusiasmo,
mais esperto, mais impetuoso, mais alegre, mais veloz. Alacríores
está no nominativo plural.
43) Afor,ismo 40, da segunda seção:
Raucedines etgravedines

in valde senibus non coquuntur.

A coriza e a expectoração dos velhos não param.

-

Raucedipes:oscatarros,aexpectoração.
sujeito.

Está no nominativo plural,

gravedil]es.Gravedo,gravedinis.
Substantivo .feminino da terceira decünaçãoicortaa, defluxo.Sujeito, nomlnatívoplural. Tanto raucedi-nes quanto gravedines,quandotraduzidos
para o Português, podem
ser colocados no singular.
,-.,

in.

Preposição regendooablativo

senibus. In senibus:nosvelhos

valde. Aovérbio usado quando se quer dizer-uma coisa com-firmeza:
a valer, excessívamente.multo, grandemente.certamente,inteiramente.
senlbusvsenex, senis. Substantivo da -terceira-declinação, masculino
e feminino: o idoso, o velho,a velha. Senibusé o ablativoplural.
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nono Adverbio de negação: não.
coquuntur.
Verbo coquo, coquis, coquere, coxi, coctum, da terceira
conjugação: secar. Coquuntur está na voz passiva: terceira pessoa do
plural do presente do indicativo.
44) Aforismo 49 da Segunda Seção:
Qui solitos labores ferre assueverunt, etiamsi invalidi sunt aut senes,
eos facilius ferunt quam qui non assueti quamvis robusti et juvenes.
Os que estão acostumados a trabalhos diários, ainda que sejam fracos e velhos, suportam mais facilmente o esforço do que os que não
estão habituados, ainda que sejam fortes e jovens.
"

Qui.
Pronome relativo qui, quae, quod: que. Qui é o nominativo,
masculino, plural: os que, aquelas pessoas que.
solitos.
Adjetivo: habitual, costumado: Solitus, solita, solitum.
Particípio passado do verbo soleo (costumar, estar acostumado).
Solitos está no acusativo plural. Solitos labores - trabalhos habituais,
freqüentes, diários.
labores.
Labor, laboris. Palavra masculina da terceira declinação:
trabalho, fadiga, carga. Labores é o acusativo plural, objeto direto:
suportar trabalhos.
ferre.
Verbo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, sofrer, tolerar,
agüentar. Ferre é o infinitivo presente na voz ativa: suportar.

Í\

1\

assueverunt.
Verbo assuesco, assuescis, assuescere, assuevi,
assuetum, da terceira conjugação: habituar-se, acostumar-se a.
Assueverunt é a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do
indicativo: acostumaram-se, estão habituados.
etiamsi ou etiam si. Conjunção: ainda que, embora, se bem que.
invalidi.
Adjetivo invalidus, invalida, invalidum: fraco, débil, sem
forças. Invalidi é masculino, nominativo, plural: fracos. Refere-se ao
sujeito.
sunt. São. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo do
verbo ser: sum, es, esse, fui. Embora o verbo esteja no presente do
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indicativo O sentido corresponde ao presente do subjuntivo: ainda
que sejam.
aut.

Conjunção, ou.

senes. senex, senis. Adjetivo: idoso, velho. Senes está no nominativo plural.
eos. Pronome demonstrativo is, ea, id: aquele, aquela, o que. Eos
está no masculino plural e no acusativo, referindo-se a labores, objeto
direto.
facilius.
Comparativo de superioridade do advérbio de modo facile
(facilmente). Facilius: mais facilmente.
ferunt. Verbo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, tolerar, agüentar.
Ferunt é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo:
suportam.
quam.

do que

qui.
Pronome relativo qui, quae, quod: que, a qual, o qual,. Qui na
frase é masculino, plural e está no nominativo: aqueles que.
nono Advérbio de negação, não.
assueti.
Adjetivo assuetus, assueta, assuetum: acostumado,
habituado. Assueti é o masculino, plural, no nominativo: acostumados.
quamvis. Conjunção, ainda que, se bem que.
,-.,
/)

robusti. Adjetivo robustus, robusta, robustum: forte, robusto, vigoroso. Robusti é o masculino plural e está no nominativo: fortes.
et. conjunção, e.
juvenes.
Adjetivo juvenis, juvenis: jovem, moço, novo. Juvenes é
masculino, plural, no nominativo: moços.
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45) Aforismo 53 da segunda seção:
Quicunque alvos habent humidas, ii quidem si juvenes sunt melius
degunt quam qui siccas habent. At in senectute pejus degunt, cum
ipsis senescentibus fere reciccantur.
Aqueles que têm intestinos úmidos, quando são jovens sentem-se
melhor do que os que têm intestinos secos. Mas na velhice sentem-se
pior, porque neles o intestino normalmente se resseca com o envelhecimento.

I) Primeira Frase:

Quicunque alvos habent humidas, ii quidem si juvenes sunt melius
degunt quam qui siccas habent.
Quicunque ou quicumque.
Pronome relativo quicunque, quaecunque, quodcunque: o que, aquele que. Na frase quicunque está no
nominativo, masculino, plural: aqueles que.
alvos. Alvus, aivi. Substantivo feminino da segunda declinação. o
intestino, o ventre. Alvos está no acusativo plural, objeto direto.
habent.
Verbo habeo, habes, habere, habui, habitum: ter, possuir.
Habent é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo: têm.
humidas. Adjetivo humidus, humida, humidum: úmido, líquido, molhado, inconsistente. Humidas é uma palavra feminina e está no plural
e no acusativo, porque qualifica alvos, palavra que tem a mesma natureza.
alvos habent humidas - têm intestinos úmidos.
ii.

pronome demonstrativo is, ea, id, aquele, aquela, o que. li é o
masculino, nominativo, plural: aqueles, esses.

quidem. É uma partícula enclítica que reforça a afirmação: na verdade, é verdade, certamente.
si.

Conjunção, se.

juvenes.
Adjetvo juvenis, juvenis: jovem, moço. Juvenes está no
nominativo plural, predicativo do sujeito.
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sunt. Verbo sum, es, esse, fui: ser. Sunt é a terceira pessoa do plural
do presente do indicativo: São; mas tem o sentido de: se forem.
mellus,

Comparativo de superioridade do advérbio bene: melhor

degunt.
Verbo dego, degis, degere, da terceira conjugação: passar,
viver, sentir. Degunt está na terceira pessoa do plural do presente do
indicativo. Melius degunt - sentem-se melhor.
quam:

do que

qui. Pronome relativo qui, quae, quod: que, a qual, o qual. Qui é o
nominativo, masculino, plural: aqueles que. .
siccas. Adjetivo siccus, sicca, siccum: seco, sem umidade. Siccas
está no feminino, plural e no acusativo porque se refere a alvos.
"

habent. Têm. Qui siccas habent - Os que têm (intestinos) secos.
11)Segunda Frase:
At in senectute
reciccantur.
At.

pejus degunt,

cum

ipsis

senescentibus

fere

Conjunção: mas, por outro lado, por outra parte.

in. Preposição: em. A preposição in, na frase, rege ablativo porque
está dando a idéia de um tempo da vida.
senectute. Senectus, senectutis. Substantivo feminino da terceira declinação: velhice. Senectute está no ablativo: In senectute: na velhice, na idade mais avançada.
pejus. Comparativo de superioridade do advérbio male: pior.
"

degunt. Sentem-se. Pejus degunt: sentem-se pior.

,....,

cum.

Conjunção: visto que, porque, pois.

ipsis. Pronome demonstrativo ipse, ipsa, ipsum: o próprio, a própria,
ele próprio. Ipsis está no ablativo plural: nesses (que têm os
intestinos úmidos).

senescentibus.
Senescens, senescentis. Particípio presente do
verbo incoativo senesco, senescis, senescere, senui, da terceira
conjugação: envelhecer. Senescentibus está no plural e no ablativo
porque dá o tempo e a causa: com o envelhecimento.
r",

fere. Advérbio: geralmente, quase sempre, ordinariamente.
reciccantur. Verbo reccico, reccicas, reccicare, reccicavi, reccicatum,
da primeira conjugação, na voz passiva: tornar-se seco, ressecar.
Reciccantur é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo:
ficam ressecados.
46) Sexto aforismo da sexta seção:

"
r-..,

Renum et vesicae vitia in senibus aegre curantur.
As doenças dos rins e da bexiga nos velhos dificilmente se curam.
Renum.
Renes, renum ou renium. Substantivo masculino plural da
terceira declinação: rins. Renum está no genitivo plural: dos rins.
et. Conjunção, e.
vesicae. Vesica, vesicae. Substantivo feminino da primeira declinação: bexiga. Vesicae está no genitivo singular: da bexiga.
vitia. Vitium, vitiL Substantivo neutro da segunda declinação: defeito
físico, doença, moléstia. Vitia é o sujeito da oração e está no
nominativo plural: doenças.
in. Preposição em, rege ablativo.

r>.

'"

senibus. Senex, senis. Substantivo da terceira declinação, masculino
e feminino: o idoso, o velho, a velha. Senibus está no ablativo plural.
aegre. Advérbio de modo: dificilmente, com dificuldade, penosamente.
curantur.
Verbo curo, curas, curare, curavi, curatum, da primeira
conjugação: curar, tratar. Curantur está na voz passiva; terceira
pessoa do plural do presente do indicativo: são curadas, se curam.

47) Aforismo 41, da sétima seção:
Si senioribus supra modum purgatis singultus accidit, nom bonum.
Se vêm soluços a uma pessoa idosa que foi excessivamente purgada,
é mal sinal.
Si. Conjunção, se.
senioribus.
Senior, semens. Comparativo de superioridade de
senex: mais velho. Senioribus está no plural e no dativo, porque o
verbo accidere pede objeto indireto: aos mais velhos.
»<;

r=>;

supra. Preposição que rege acusativo: além de, a mais, mais do que.
Supra modum - além do limite.
modum.
MOdus, modi. Substantivo masculino da segunda
declinação: medida, limite, modo, maneira. Modum está no acusativo
singular, porque acompanha a preposição supra.
purgatis.
Adjetivo purgatus, purgata, purgatum: purgado, limpo,
purificado, o paciente que teve uma evacuação provocada, ou outra
forma de purgação. Purgatis está no dativo plural, referindo-se a
senioribus.
singultus.
Singultus, singultus. Substantivo masculino da quarta
declinação: soluço. Singultus está no acusativo plural, objeto direto:
soluços
accidit.
Verbo accido, accidis, accidere, accidi, da terceira
conjugação: Acontecer, chegar, geralmente com uma conotação
desagradável. Accidit é a terceira pessoa do singular do presente do
indicativo: acontece.

1\

nono Advérbio de negação, não.
bonum.
Adjetivo bonus, bona, bonum: bom, vantajoso, favorável.
Bonum é o neutro, nominativo, singular. Non bonum: não é favorável,
é mal sinal.

