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Ovídio, Metamorfoses (I, 113-124)

� Nesta atividade, trabalharemos com os versos de 113 a 124 
do Livro I das Metamorfoses, que tratam sobre a idade de 
prata, sob o domínio de Júpiter, após a expulsão de Saturno 
para os tártaros tenebrosos.



Metamorfoses (I, 113-124) 
A idade de prata

Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso, 
sub Ioue mundus erat, subiit argentea proles, 
auro deterior, fuluo pretiosior aere. 115
Iuppiter antiqui contraxit tempora ueris
perque hiemes aestusque et inaequalis autumnos
et breue uer spatiis exegit quattuor annum. 
tum primum siccis aer feruoribus ustus
canduit, et uentis glacies adstricta pependit; 120
tum primum subiere domos; domus antra fuerunt
et densi frutices et uinctae cortice uirgae. 
semina tum primum longis Cerealia sulcis
obruta sunt, pressique iugo gemuere iuuenci.





Etapa 01 do uso do dicionário

� Atenção: no processo de “desmame” do vocabulário, 
apresentamos apenas algumas poucas palavras que podem 
oferecer mais dificuldade em sua localização nos dicionários.



Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso,

sub Ioue mundus erat, subiit argentea proles, 

surgiu a descendência de prata/ a raça de prata

Depois que – enviado Saturno aos Tártaros tenebrosos – o mundo estava sob Júpiter

postquam: (conj.) 
depois que (com o 
pres. ou perf.)

auro deterior, fuluo pretiosior aere. 

Saturnus, -i: Saturno (filho de Urano e de Vesta, pai de 
Júpiter, Plutão, Netuno, Juno, etc., que reinou no Lácio (Idade 
de Ouro); é identificado com Cronos, deus dos Gregos)

misso: part. pass. de mitto

mitto, -is, -ěre, misi, missum: enviar
Tartarus ou Tartaros, -i (m) e Tartara, 
-orum (n. pl): o Tártaro, os Infernos

suběo, -is, ire, -ivi ou –ii, ĭtum: suceder, surgir

proles, -is: (f) raças, linhagem, descendência

argenteus, -a, -um: de prata, da idade de prata

deterior, deterius (gen: deterioris):
comp. de deter (desusado): pior, 
inferior, menos forte

inferior ao Ouro, mais preciosa que o acinzentado bronze

pretiosus, -a, -um: precioso, pródigo
fuluus, -a, -um: acinzentado, 
fulvo (de cor amarelo escuro)



Iuppiter antiqui contraxit tempora ueris 

perque hiemes aestusque et inaequalis autumnos

e  através de invernos e verões e outonos desiguais e uma curta primavera

Júpiter diminuiu a duração da antiga primavera

contrăho, -is, -ěre, -traxi, -tractum:
contrair, reduzir, diminuir 

et breue uer spatiis exegit quattuor annum. 

exĭgo, -is, -ěre, -ēgi, -actum: conduzir para fora, 
expulsar, levar até o fim, pesar, avaliar (daí regular)

spatium, -ii: espaço, curso, extensão, intervalo, 
espaço de tempo, tempo, duração, estação

hiems, hiěmis: (f) inverno 

aestas, -atis: estio, verão
aestus, -us: (m) grande calor

autumnus, -i: outono

inaequalis, -e: desigual

regulou o ano em quatro estações.



tum primum siccis aer feruoribus ustus

canduit, et uentis glacies adstricta pependit; 

Então, pela primeira vez, o ar abrasado com os secos ardores inflamou-se

primum: (adv.) pela 
primeira vez

ustus, -a, -um: part. pass. de uro

uro, -is, -ěre, ussi, ustum: abrasar, incendiar

candeo, -es, -ěre, -ui:
inflamar-se

fervor, -oris: (m.) fervura, calor, ardor, 
arrebatamento, fervor

pendeo, -es, -ere, pependi, 
pensum: pesar 

glacies, -ei: (f) gelo adstrictus, -a, -um: part. pass. de adstringo

adstringo, -is, -ěre, -inxi, -ictum: contrair, 
reprimir

e, contraído pelos ventos, enrijeceu-se o gelo (a neve)



tum primum subiere domos; domus antra fuerunt 

et densi frutices et uinctae cortice uirgae. 

Então, pela primeira vez, surgiram casas; as casas foram as cavernas

suběo, -is, ire, -ivi ou –ii, 
ĭtum: suceder, surgir

domus, -i ou domus, -us: casa 

antrum, -i: gruta, caverna, antro; caverna 
no tronco de uma árvore

frutex, -ĭcis: (m) rebento, 
ramagem, arbusto, árvore

uirga, -ae: ramo

uincĭo, -is, -ire, vinxi, vinctum: ligar, atar, amarrar, prender
uinctus, -a, -um: part. pass. de uincio

e densas moitas e ramos atados com duras fibras (com embira)

cortex, -ĭcis: (m e f) invólucro, casca; casca do 
sobreiro (de onde se faz a cortiça)



semina tum primum longis Cerealia sulcis 

obruta sunt, pressique iugo gemuere iuuenci.

As sementes de Ceres, então, pela primeira vez, foram enterradas em longos sulcos

obrŭo, -is, -ěre, -rui, -rŭtum:
enterrar

cerealis, -e: de Ceres 
(deusa da Agricultura)

e gemeram os novilhos oprimidos pelo jugo.

gemo, -is, -ěre, -mŭi, -mĭtum: (intr.) 
gemer, lamentar-se suspirar, chorar; 
(trans) lamentar...

iuvencus, -i: novilhopressus, -a, -um: part. pass. de premo

premo, -is, -ěre, pressi, pressum:
marcar, oprimir, vencer iugum, -i: jugo, submissão





1 Quid subiit posquam sub Ioue mundus erat?

2 Quomŏdo argentea erat proles?

3 Cuius spatii Iuppiter contraxit tempŏra?

4 Quomŏdo Iuppiter exegit annum?

5 Quid tum fit?

VOCABULÁRIO:

quo: com o que...?

quae: (acus. pl. do interr. neutro quid) que coisas...?

annus, -i: ano

exĭgo, -is, -ěre, -ēgi, -actum: pesar, avaliar (daí regular)

spatium, -ii: espaço, curso, extensão, intervalo, espaço de tempo, tempo, 
duração, estação



1 Quid subiit posquam sub Ioue mundus erat?

2 Quomŏdo argentea erat proles?

3 Cuius spatii Iuppiter cantraxit tempŏra?

4 Quomŏdo Iuppiter exegit annum?

5 Quid tum fit?

1. Subiit argentea proles.

2. Argentea proles auro deterior, fuluo pretiosior aere erat.

3. Iuppiter antiqui contraxit tempora ueris.

4. Iuppiter spatiis exegit quattuor annum, per hiemes aestusque et 
inaequalis autumnos et breue uer.

5. Cf. vv 119-124.





� Tomando a estrutura em destaque, perceberemos 
uma construção especial em latim, o ablativo 
absoluto, formado por um nome no ablativo 
acompanhado por um particípio também no 
ablativo (daí a denominação ablativo absoluto):

Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso,
sub Ioue mundus erat, subiit argentea proles...

� (Enviado Saturno aos tártaros tenebrosos, depois 

que o mundo estava sob o domínio de Júpiter, 

surgiu a raça de prata)

O ablativo absoluto



Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso,
sub Ioue mundus erat, subiit argentea proles...

(Enviado Saturno aos tártaros tenebrosos, depois

que o mundo estava sob o domínio de Júpiter, surgiu a raça de 

prata)

� A frase em destaque corresponde, pois, a um adjunto 
circunstancial da oração principal. 

� Este tipo de construção com o ablativo oracional costuma ter 
valor temporal. 

� O ablativo absoluto pode ser construído por um nome ou 
pronome no ablativo acompanhado em geral por um particípio, 
podendo também ser acompanhado por um adjetivo ou outro 
substantivo em aposição (FARIA, 1958, p. 364).

O ablativo absoluto



01: Utilizamos, no Direito, uma expressão latina, construída com o 
ablativo absoluto:

Rebus sic stantibus...

a) Analise morfossintaticamente cada termo da construção e depois 
verta-a ao português.

b) Procure saber em que contextos a construção é empregada e com 
qual sentido.

Atividade rápida 2

Rebus: res, -ei, 5ª decl., fem., plural, ablativo
Sic: (adv.) assim
Stantibus: stans, -ntis; part. pres. de sto (estar de pé, permanecer), ablativo, plural, feminino, em 
concordância com “rebus”.
Tradução: “permanecendo assim as coisas...”

“REBVS SIC STANTIBVS representa a Teoria da Imprevisão e constitui uma exceção à regra do 
Princípio da Força Obrigatória. Trata da possibilidade de que um pacto seja alterado, a despeito da 
obrigatoriedade, sempre que as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem as 
mesmas no momento da execução da obrigação conratual, de modo a prejudicar uma parte em 
benefício da outra. Há necessidade de um ajuste no contrato.” Fonte: http://www.jurisway.org.br/



02. Verta ao português:

a) Deus querendo (se Deus quiser), irei a Roma.
b) Conhecidos estes fatos, façamos o acordo.
c) Lido o poema, ouvimos as recomendações do professor.
d) Depois de escritos os versos, percebi os erros.

Atividade rápida 2

a) Deo uolente, ibo Romam.

b) Cognitis his rebus, faciamus pactum. 

c) Lecto carmine, audiuimus praecepta magistri. 

d) Versibus scriptis, errores percepi.



VOCABULÁRIO:

carmen, -ĭnis: (n) poema
cognosco, -is, -ěre, -gnoui, -gnĭtum: conhecer
eo, is, ire, iui ou ĭi, itum: ir (futuro imperfeito: ibo)
error, erroris: (m) erro, engano
lego, -is, -ěre, legi, lectum: ler
pactum, -i: acordo, pacto
percipĭo, -is, -ěre, -cepi, -ceptum: perceber
res, -ei: (f) fato
scribo, -is, -ěre, scripsi, scriptum: escrever
sto, stas, stare, steti, statum: permanecer, persistir
uolo, -is, uelle, uolui: querer

Atividade rápida 2





� As palavras que se seguem, em levantamentos 
estatísticos, estão entre as mais ocorrentes nos 
textos latinos. Procure memorizá-las. 

� Indique, ao lado de cada palavra, a classe gramatical 
e o sentido atribuído a ela nos textos.



aberant aeris

aetas annum

antiqui arbore

auro breue

cogente cŏlēbat

cornŭa descenděrat

domos/domus duris

exegit fidem

gentes haerentia

ipsa iugo

lege lěgēbant

litŏra longis

mětus militis

misso mollia

montĭbus mōra



mortales nondum

norant nullo

oppĭda ora

orbem otĭa

pependit poena

postquam praeter

prīma primum

quae quoque

securae spatiis

tempora timebat

tum turba

uentis uerba

uinctae uisěret

ullis usu


