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• No final desta unidade, analisaremos mais uma 
fábula de Fedro: De uitiis hominum.

• EDIÇÃO:
• PHÈDRE. Fables. Texte établi et traduit par Alice 

Brenot. Sixième tirage. Paris: Les Belles Lettres, 2009.



De	uitĭis homĭnum (IV,	10)



De	uitĭis homĭnum (IV,	10)

Peras imposŭit Iuppĭter nobis duas;

proprĭis repletam uitĭis post tergum dedit,

alienis ante pectus suspendit grauem.

Hac re uidere nostra mala non possŭmus;

alii simul delinquunt, censores sumus.



Peras imposŭit Iuppĭter nobis duas;

Júpiter	impôs	a	nós	dois	alforges

impono,	-is,	-ěre,	imposui,	
impositum:: impor,	colocar	
sobre	(constrói-se	com	dativo)

Iuppiter,	Iouis: Júpiter

duo,	duae,	duo: (num.)	dois,	
duas

pera,	-ae: sacola,	alforge

nobis: dativo	de	nos	(a	nós,	para	nós)

OU	Júpiter	colocou	sobre	nós	dois	alforges



proprĭis repletam uitĭis post tergum dedit,

por	detrás	das	costas,	concedeu	uma	(sacola)	cheia	com	os	(nossos)	próprios	
defeitos

do,	das,	dare,	dedi,	datum:
dar,	conceder,	apresentar,	
citar

repletus,	-a,	-um: cheio,	cheia	(no	texto,	
subentende-se	uma	cheia ou	uma	sacola	
cheia)
uitĭum,	-ĭi:	defeito,	imperfeição,	vício,	
imperfeição	moralproprius,	-a,	-um:	próprio

post: (prep.	de	acus.)	atrás	de,	
por	detrás	de
tergum,	-i:	costas



Diante	do	peito,	pendurou	uma	(outra	sacola)	carregada	com	os	(vícios)	
alheios.

alienis ante pectus suspendit grauem.

suspendo,	-is,	-ěre,	suspendi,	
suspensum:	pendurar

gravis,	-e:	cheio(a),	carregado(a)	
(no	texto,	subentende-se	uma	
outra	cheia	ou	uma	outra	sacola	
cheia)

alienus,	-a,	-um: alheio,	alheia

ante: (prep.	de	acus.)	em	frente	
de,	diante	de	

pectus,	-oris:	(n)	peito



Hac re uidere nostra mala non possŭmus;

Por	essa	razão	não	podemos	ver	nossos	defeitos;

possum,	potes,	posse,	
potŭi: poder

uideo,	-es,	-ere,	uidi,	
uisum: ver,	perceber

malum,	-i:	(subs.)	mal,	infortúnio,	crime	
(por	extensão,	vício)

noster,	nostra,	nostrum: nossoHic,	haec,	hoc:	este,	esta,	isto	
(hac é	ablativo)

res,	-ei:	(f)	bem,	situação,	coisa,	
fato



logo	que	os	outros	erram,	somos	críticos.

delinquo,	-is,	-ěre,	deliqui,	
delictum: errar,	pecar

alii simul delinquunt, censores sumus.

alius,	alia,	aliud:	outro	
(alii	é	nom.	pl.)

simul: (conj.)	logo	que

sum,	es,	esse,	fui: ser,	estar,	
existir

censor,	-oris: (m)	censor,	
crítico





1 Quid imposuit Iuppiter nobis?

2 Quid post tergum dedit Iuppiter?

3 Quid ante pectus suspendit?

4 Quid fabula docet?

Iuppiter duas	imposuit nobis peras.

Post	tergum,	Iuppiter repletam peram dedit propriis uitiis.

Ante	pectus,	Iuppiter gravem	suspendit peram uitiis alienis.

Fabula	exemplum	docet:	censores	sumus alii	simul delinquunt.	



Atividade	rápida	8

1. Escreva em latim:

a) Nossa sacola está mais cheia.
b) O boi é mais largo que a rã.
c) Tomara que o moço veja a sacola pendurada.
d) A víbora, forçada pela fome, chega ao prado e vê o boi.
e) A víbora é mais mordaz que a raposa.
f) Tomara que o aluno recuse o prêmio proposto.
g) o marido matou a esposa amada.



Atividade	rápida	8	- respostas

1. Escreva em latim:

a) Nossa sacola está mais cheia. 
Nostra pera repletior est.

b) O boi é mais largo que a rã. 
Bos latior (ou magis latus) est rana (ou quam rana)

c) Tomara que o moço veja a sacola pendurada. 
Vtinam puer suspensam uideat peram. 



Atividade	rápida	8	- respostas

d) A víbora, forçada pela fome, chega ao prado e vê o boi. 
Vipera, fame coacta, ad pratum uenit et bouem uidet.

e) A víbora é mais mordaz que a raposa. 
Vipera mordacior est quam uulpes.

f) Tomara que o aluno recuse o prêmio proposto. 
Vtinam discipulus propositum recuset praemium.

g) O marido matou a esposa amada. 
Maritus amatam necauit uxorem.



Atividade	rápida	8

VOCABULÁRIO

amo, -as, -are, -atum, -are: amar
coactus, -a, -um: part. pass. de cogo
cogo, -is, -ěre, coegi, coactum: forçar, obrigar
famis (ou fames), famis: (f) fome
mordax (gen.: mordacis): mordaz, picante
neco, -as, -are, -aui, -atum: matar
praemĭum, -ĭi: recompensa, prêmio, distinção
propono, -is, -ěre, -posŭi, -posĭtum: propor
recuso, -as, -are, -aui, -atum: recusar, não aceitar, rejeitar
uulpes, -is: (f) raposa





• Procure guardar o significado das seguintes palavras que 
ocorreram nos textos desta unidade. Anote, ao lado de 
cada uma, o seu significado e a forma como aparecem 
dicionarizadas.



ad
alienis
an
ante
aquam
coepere
contingĕrent
contra
corpŏre
cum
de

dedit
dixerunt
duas
dum
esset
et
facili(us
ferrum
grauem
homi(num
imposŭit



in
inuidi(a
latĭor
magnitudi(nis
maiore
mala
me
modo
natos
negarunt
nobis

non
nostra
omne
pectus
perit
petiĕrant
possent
possu(mus
post
potentem
quam



quoque
res
rursus
sed
senti(at
si
simi(li
simul

suos
tamtaret
tantae
tum
uenit
uiderunt
ut
uult


