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Os ventos e o dilúvio, 
Johann Wilhelm Baur (1649)

Ovídio, Metamorfoses  (I, 318-355) 
Deucalião e Pirra após o dilúvio





� Continuamos o estudo do Livro I das Metamorfoses de 
Ovídio. 

Após ver toda a sorte de crueldade do ser humano na idade 
de ferro, Júpiter envia o dilúvio sobre a terra. 

Depois do dilúvio, restam apenas um homem, Deucalião, e 
uma mulher, Pirra. 



� Nesta unidade, analisaremos os versos de 318 a 355, que 
mostram como Deucalião e Pirra conseguem fazer renascer a 
humanidade. 

Nos versos que se seguem, o casal se vê sozinho após o 
dilúvio.

Nos versos que iremos ler ao final desta unidade, Deucalião e 
Pirra resolvem consultar o oráculo para saber sobre como 
repovoar a terra.



� Como estamos, nesta etapa de nosso curso, passando a 
utilizar o dicionário de latim, as palavras do vocabulário se 
reduzem ao mínimo possível. 



Metamorfoses (I, 318-355) 
Deucalião e Pirra após o dilúvio

Hic ubi Deucalĭōn, nam cetěra texerat aequŏr, 
cum consorte tŏri parua rate uectus adhaesit, 
Corycĭdas nymphas et numĭna montis adorant 320 
fatidĭcamque Themin, quae tunc oracla tenebat.
Non illo melĭor quisquam nec amantĭor aequi
uir fuit, aut illa metuentĭor ulla deōrum. 

[...]



Metamorfoses (I, 318-355) 
Deucalião e Pirra após o dilúvio

Reddĭtus orbis erat; quem postquam uidit inānem
et desolātas agěre alta silentĭa terras, 
Deucalĭōn lacrĭmis ita Pyrrham adfatur obortis: 350
“O sŏrŏr, o coniunx, o femĭna sola superstes, 
quam commūne mihi genus et patruēlis orīgo, 
deinde tŏrus iunxit, nunc ipsa pericŭla iungunt, 
terrārum, quascumque uident occasus et ortus, 
nos duo turba sumus; possedit cetěra pontus. 355
[...]”





Etapa 03 do uso do dicionário

� Desaparece praticamente a lista de palavras do vocabulário. 
Algumas palavras, por sua especificidade, continuam sendo 
comentadas na seção “Salvar como”. 

� Recuperar pela memória as palavras não listadas e que já 
ocorreram nos textos.

� Recorrer a um dicionário para o caso de palavras 
desconhecidas, cuja consulta é possível nesta terceira etapa.



hic ubi Deucalĭōn (nam cetěra texerat aequŏr) 

cum consorte tŏri parua rate uectus adhaesit, 

Aqui onde Deucalião (de fato o mar tinha entrelaçado as coisas restantes)

fixou-se, 

adhaereo, -es, ere, -haesi, 
-haestum: ficar fixo em, 
manter-se ligado, fixar-se

Deucalĭōn, -ōnis: (m) 
Deucalião

hic: (adv.) aqui, neste 
lugar; agora, nesta 
ocasião, nesta altura, 
neste momento; então, 
nessa altura

ubi: (adv. relat. de lugar) 
onde, no lugar em que; 
(conj.) no momento em 
que, quando, logo que

texo, is, -ĕre, texŭi, 
textum: tecer, entrelaçar

aequŏr, -ŏris: (n) o mar 
(superfície plana, a planície 
líquida)

transportado com a companheira de leito em pequeno barco, 

uectus, -a, -um: part. de ueho

ueho, -is, -ěre, uexi, uectum: transportar

consors, -sortis: que participa da 
mesma sorte, que compartilha 
com, fraternal, comum

tŏrus, -i: leito, casamento

ratis, -is: (f) barco, navio



Corycĭdas nymphas et numĭna montis adorant 

fatidĭcamque Themin, quae tunc oracla tenebat: 

prestam culto às ninfas Corícides e às divindades (aos numes) da montanha  

adoro, -as, -are, -aui, -atum: dirigir uma 
súplica a, implorar, adorar, prestar culto a, 
prostar-se diante de. 

e à profética Têmis, que então presidia o oráculo:

nympha, -ae: ninfa, divindade que 
habita os bosques, o mar e as fontes

Cōrycĭdes, um (f. pl.) (ac. –as) 
Corícides, as Musas do Parnaso 
(montanha da Fócida, morada 
das Musas e de Apolo, oráculo 
de Apolo. 

numen, -ĭnis: (n) vontade divina, poder 
divino, grandeza, divindade

Themis, -ĭdis: (f) Têmide (ou Têmis), 
filha do Céu e da Terra, deusa da 
justiça. Filha de Urano (Céu) e de Gaia 
(Terra), era, portanto, uma Titânide. 
Themin é acusativo singular.

fatidĭcus, -a, -um: 
que prediz o 
futuro, fatídico, 
profético

teněo, -es, -ere, tenŭi, 
tentum: ter, segurar, 
dirigir, governar

oraclum: vide oraculum

oracŭlum, -i: oráculo, resposta dum deus, lugar 
onde se dão os oráculos, templo; predição, profecia.



non illo melĭor quisquam nec amantĭor aequi 

uir fuit aut illa metuentĭor ulla deōrum. 

Melhor que ele não houve homem algum nem mais amante da justiça

ou (houve) alguma outra mais temente aos deuses do que ela.

uir, -i: homem

quisquam, quaequam, quidquam (e quicquam) ou quodquam: 
alguém, algum, um (principalmente em frases negativas) 

aequum, -i: (neutro de aequus usado 
como substantivo) equidade, justiça

metuens (gen.: 
metuentis): temente

ullus, -a, -um: algum



Reddĭtus orbis erat; quem postquam uidit inānem 

et desolātas agěre alta silentĭa terras, 

O mundo estava restituído (voltava a ser o que era); depois que o viu oco

e as abandonadas terras fazerem profundo silêncio

reddĭtus, -a, -um: part. pass. de reddo

reddo, -is, -ěre, reddĭdi, -ĭtum: restituir

Deucalĭōn lacrĭmis ita Pyrrham adfatur obortis: 

inānis, -e: vazio, oco

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

desolatus, -a, -um: desamparado, abandonado

ago, -is, -ěre, egi, actum: fazer
altus, -a, -um: profundo, elevado

silentium, -ii: silêncio

adf-: (vide aff-)
affor, -aris, affāri, -atus sum: (dep.) falar a, invocar 

ŏbŏrĭor, -ěris, -īri, -ortus sum: levantar-se 
diante de, elevar-se, aparecer, surgir, nascer

Deucalião, com as lágrimas aparecendo, fala assim a Pirra:



“o sŏrŏr, o coniunx, o femĭna sola superstes, 

quam commūne mihi genus et patruēlis orīgo, 

“Ó minha irmã, ó esposa, ó mulher única que resta

a qual a raça comum uniu a mim e a origem de pai e depois o leito [...]

sŏrŏr, -ōris: (f) irmã, 
companheira, amiga

coniunx, coniŭgis: (m. e, 
sobretudo, f.) esposo, esposa

superstěs, -ĭtis: (super + sto) (adj.) que resta, que 
sobrevive, que escapa, salvo, incólume (com dat. ou abl.), 
que está presente, testemunha 

deinde tŏrus iunxit, [...]

iungo, -is, -ěre, iunxi, iunctum:
atrelar, juntar, unir, ligar

genus, -ěris: (n) nascimento, raça, origem, 
tronco, família, descendência, raça, tronco, 
gênero, espécie

commūnis, -e: comum orīgo, ĭnis: (f) fonte, origem

patruēlis, -e: de pai

deinde: (adv.) em seguida, 
depois, além disso, demais



[...]      nunc ipsa pericŭla iungunt, 

terrārum, quascumque uident occasus et ortus, 

agora os próprios perigos juntam,

das terras, todas aquelas que veem o nascente e o poente

iungo, -is, -ěre, iunxi, iunctum: atrelar, 
juntar, unir, ligar

nos duo turba sumus; possedit cetěra pontus.

quicumque, quaecumque, quodcumque: (pron. 
rel. indef.) todo aquele que, qualquer que, quem 
quer que, seja quem for, qualquer

ortus, -us: (m) nascimento, 
origem, o nascer dos astros 
(antônimo de occasus)

occasus, -us: (m) queda, declínio, 
ocaso (dos astros), poenteturba, -ae: multidão

possĭděo, -es, -ere, -sedi, -sessum: invadir, 
possuir, ter, ocupar, assenhorar-se

pontus, -i: o mar, 
o alto mar

nós dois somos a multidão; o mar dominou os restantes.





1 Post diluuium, quid Deucalion et Pyrrha adorant?

2 Quae dea oracla tenebat?

3 Cur Deucalion et Pirrha superfuerunt?

4 Cur Deucalion aliquid lacrĭmis Pyrrham adfatur obortis?

VOCABULÁRIO:

supersum, -es, -esse, -fui: sobreviver, ser salvo, salvar-se, escapar

1 Corycĭdas nymphas et numĭna montis adorant fatidĭcamque Themin.

2 Fatidica Themis oracla tenebat.

3 Quia non illo melĭor quisquam nec amantĭor aequi uir fuit, aut illa metuentĭor
ulla deōrum.

4 Quia Deucalion orbem uidit inānem et desolātas agěre alta silentĭa terras.



5 Quid iunxit Pirrham Deucalioni?

6 Quid nunc pericŭla iungunt?

7 Cur Deucalion et Pirrha turba sunt?

5 Commūne genus et patruēlis orīgo, deinde tŏrus iunxit Pirrham Deucalioni.

6 Pericula iungunt, terrarum, quascumque uident occasus et ortus.

7 Quia solum Deucalion et Pirrham superfuerunt ; possedit cetěra pontus.





Acusativo de pessoa e acusativo de 
coisa (duplo acusativo)

� Certos verbos latinos que em português se estruturam com 
argumentos internos objeto direto e objeto indireto são 
construídos em latim com acusativo de pessoa e acusativo de 
coisa. 

� O duplo acusativo ocorre com verbos como:

docere (ensinar): 

docŭi discipulos eam artem (ensinei aos alunos aquela arte)
discipulos (acusativo de pessoa)
eam artem (acusativo de coisa)



Acusativo de pessoa e acusativo de 
coisa (duplo acusativo)

� Ou com verbos com o sentido geral de pedir: poscěre (pedir, 
exigir, reclamar); orare (pedir, rogar, solicitar, implorar); 
flagitare (solicitar, rogar, implorar); rogare (perguntar, 
interrogar; pedir, rogar); interrogare (inquirir, interrogar). Ou 
ainda com o verbo celare (esconder).

� No texto que lemos nesta unidade, encontramos uma 
construção com o verbo adfatur (affatur), do verbo depoente 
affor:

� Deucalĭōn lacrĭmis ita Pyrrham adfatur obortis...
� (Deucalião, com as lágrimas aparecendo, fala a Pirra assim...)



Atividade rápida 1

1. Traduza as sentenças abaixo, sublinhe os acusativos de 
pessoa e circule os acusativos de coisa:

a) parentes pretium poscere. (Cic.)
b) aliquem libertatem orare. (Suet.)
c) flagitare aliquid aliquem.
d) aliquem sententiam rogare. (Cic.)
e) hoc te rogo. (Cic.)
f) docere alĭquem littěras (Cíc.)
g) non te celaui sermonem.



Atividade rápida 1 - respostas

1. Traduza as sentenças abaixo, sublinhe os acusativos de 
pessoa e circule os acusativos de coisa:

a) parentes pretium poscere. (Cic.)
b) aliquem libertatem orare. (Suet.)
c) flagitare aliquid aliquem.
d) aliquem sententiam rogare. (Cic.)
e) hoc te rogo. (Cic.)
f) docere alĭquem littěras (Cíc.)
g) non te celaui sermonem.

Exigir um pagamento aos pais.

Pedir a liberdade a alguém.

Solicitar algo a alguém.

Pedir a opinião a alguém.

Peço-te isto.

Ensinar alguém as letras (a ler)

Não te ocultei o discurso.



Atividade rápida 1

VOCABULÁRIO:
celo, -as, -are, -aui, -atum: esconder, ocultar
docěo, -es, -ere, docŭi, doctum: ensinar
flagĭto, -as, -are, -aui, -atum: solicitar, rogar, implorar, suplicar
libertas, -atis: (f) liberdade
littěra, -ae: letra, a leitura (littěras discěre = aprender a ler)
oro, -as, -are, -aui, -atum: pedir, suplicar, implorar
parentes, -um: os pais
posco, -is, -ěre, poposci: exigir
pretĭum, -ĭi: pagamento
rogo, -as, -are, -aui, -atum: pedir, solicitar, rogar
sententia, -ae: opinião
sermo, -onis: (m) discurso





Nesta unidade aprendemos que:

� em latim, há verbos que se constroem com duplo 
acusativo (um acusativo de pessoa e outro de 
coisa).





� Ao analisarmos os verbos latinos, devemos ficar atentos a sua 
estrutura argumental, observando que há verbos em latim 
que, aparentemente, deveriam se construir com acusativo e 
dativo, mas se constroem com duplo acusativo. 

� Dizemos em português, por exemplo, ensinar algo a alguém, 
numa estrutura argumental com objeto direto e objeto 
indireto. 

� No caso do latim, poderíamos esperar os casos acusativo e 
dativo, mas a construção do latim, nesse caso, é com duplo 
acusativo. 

� Em português, em registros informais também podemos 
ouvir: Pedi Carlos o livro ao invés de Pedi a Carlos o livro. 
Nesses casos, contudo, temos um objeto direto e um objeto 
indireto.



� Um fenômeno que ocorreu na passagem do latim para o 
português foi a chamada síncope da vogal postônica não final 
(auricŭlam > oricla > orelha; ocŭlum > oclu > olho). 

� No texto desta unidade, observamos que esse fenômeno se 
registra já no latim literário: oracŭlum > oraclum. Ocorrem, 
ainda: periculum > periclum, saeculum > saeclum.


