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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma tradução comentada da Ars grammatica de Dositeu. 

Essa gramática, provavelmente escrita em finais do século IV em Constantinopla para ser usada 

como material de ensino de latim para falantes nativos de grego, se destaca por ser parcialmente 

bilíngue, incluindo uma tradução para o grego de parte significativa do seu texto. Apesar de 

contar com essa característica única, a obra de Dositeu recebeu relativamente pouca atenção 

por parte dos estudiosos, por ser considerada pouco original – de fato, seu texto é, em grande 

parte, reproduzido a partir de outros gramáticos proeminentes do mundo antigo. Entretanto, ao 

analisar sua estrutura e conteúdo, estudos recentes (BONNET, 2005; DICKEY, 2016) vêm 

demonstrando a importância desse texto, pois ele parece oferecer informações relevantes para 

a compreensão do ensino de latim na Antiguidade Tardia. Até o momento, não há tradução da 

gramática de Dositeu para o português; sendo assim, este trabalho pretende oferecer uma 

primeira tentativa de preencher essa lacuna, ampliando o acesso à obra por meio de uma 

tradução com notas e uma introdução. O trabalho se baseou na edição crítica de Bonnet (2005). 

 

Palavras-chave: Dositeu; Ars grammatica; gramática latina. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to present a translation with commentaries of Dositheus’ Ars 

grammatica. That grammar, probably written in Constantinople in the late 4th century to be 

used as teaching material of Latin for native speakers of Greek, stands out for being partially 

bilingual, including a Greek translation of a significant portion of its text. In spite of that unique 

trait, Dositheus’ work was given relatively little attention by scholars, due to being perceived 

as lacking in originality – in fact, its text is, at a large extent, a reproduction of other prominent 

grammarians of the ancient world. However, by analyzing its structure and contents, recent 

studies (BONNET, 2005; DICKEY, 2016), are showing the importance of such text, as long as 

it seems to offer relevant information for understanding the teaching of Latin in Late Antiquity. 

Thus far, Dositheus’ grammar has not been translated into Portuguese; therefore, this paper 

intends to offer a first attempt at filling that gap, making it more available by means of a 

translation with footnotes and an introduction. The study was based on Bonnet’s (2005) critical 

edition. 

 

Keywords: Dositheus; Ars grammatica; Latin grammar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gramática de Dositeu, escrita entre os séculos IV e V d.C., se destaca em meio às 

outras obras do gênero por apresentar, concomitantemente ao seu texto original em latim, uma 

versão em grego. Ela teria sido produzida num contexto de falantes nativos de grego 

(provavelmente em Constantinopla), sendo utilizada no ensino de latim como segunda língua. 

Embora tenha sido negligenciada por muito tempo, vista como pouco original (de fato, as 

explicações de Dositeu não só não diferem muito do que se encontra em outras gramáticas do 

período, como muitas vezes reproduzem passagens de outras quase palavra por palavra), 

estudos recentes (BONNET, 2005; DICKEY, 2016) vêm renovando o interesse por ela, ao 

demonstrar que o texto é mais estruturado do que se pensava inicialmente. Essas observações, 

por sua vez, levaram a conjecturas mais elaboradas a respeito do uso desse material e de qual 

seria o seu público. 

A versão grega do texto latino não contempla todo o conteúdo da gramática. Até a 

primeira metade, todo o texto gramatical é bilíngue, mas o texto grego começa a diminuir na 

segunda metade, inicialmente se limitando aos exemplos e posteriormente sendo totalmente 

abandonado. Isso fez com que muitos questionassem a autoria e a datação dessa tradução, e 

ainda hoje não há consenso quanto a isso, muito embora, segundo Dickey (2016), fatores 

linguísticos indiquem que ela não foi produzida muito depois do século IV. De todo modo, a 

versão grega contribuiu de maneira decisiva para a preservação do texto, que teria, 

provavelmente, sido usado como gramática para o ensino de grego durante a Idade Média, 

devido à dificuldade de se conseguir materiais didáticos originais da língua nesse período 

(DICKEY, 2016). 

Atualmente há três manuscritos conhecidos da gramática, sendo apenas um deles 

completo (cf. DICKEY, 2016), e três edições críticas: a primeira foi editada por Keil em 1871, 

no volume VII dos seus Grammatici Latini, a segunda por Tolkiehn em 1913 e a mais recente 

por Bonnet em 2005. Dentre essas, a de Bonnet conta também com uma tradução (para o 

francês), que até o momento é a única que esse texto já recebeu. Isso não chega a ser uma 

surpresa, pois, conforme mencionado anteriormente, a gramática de Dositeu ocupou um lugar 

periférico nos estudos dos gramáticos latinos; na mesma direção, não há muitos estudos a seu 

respeito (limitam-se essencialmente aos comentários dos editores críticos e um ou outro artigo, 

sendo ela muitas vezes citada apenas rapidamente em estudos mais amplos sobre a tradição 

gramatical romana). 
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O fato de a gramática de Dositeu ter sido tão pouco estudada até hoje contribui para a 

sua relevância, especialmente depois que os trabalhos recentes que se propuseram a analisá-la 

indicaram caminhos para reconstituir os contextos de ensino de língua na Antiguidade Tardia 

(DICKEY, 2012, 2016; BONNET, 2005). Com este trabalho, pretende-se inaugurar, portanto, 

uma possibilidade de incluir esse texto nos estudos da tradição gramatical latina desenvolvidos 

no Brasil, por meio de uma tradução comentada da gramática, acompanhada de introdução e 

notas. Foi tomada como referência a edição crítica de Bonnet (2005), e a tradução partiu da 

versão latina do texto. 

Para compreender como a gramática de Dositeu pode ser abordada como objeto de 

estudo, será necessário traçar um histórico da sua produção e usos ao longo do tempo, bem 

como destacar o que outros estudiosos têm identificado ao estudá-la. Para tal, iniciaremos com 

um capítulo de contextualização que retoma um pouco da tradição gramatical na qual se insere 

e as características gerais da obra. Serão apresentados também os manuscritos e as edições 

críticas com mais detalhes. Em seguida, procedemos à tradução em si, que inclui notas 

explicativas. O trabalho se encerra com algumas considerações finais. 
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2. A ARS GRAMMATICA DE DOSITEU: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1. UM BREVE HISTÓRICO DA TRADIÇÃO GRAMATICAL ROMANA 

 

O pensamento gramatical romano passou por vários estágios, desde as reflexões iniciais 

a respeito da natureza da língua e das primeiras tentativas de sua sistematização no território. É 

quase certo que as primeiras bases da gramática latina tenham vindo da grega, devido ao forte 

contato entre as duas culturas (e, consequentemente, línguas). Um detalhe importante, porém, 

é que, justamente devido a esse contato, a maneira como romanos e gregos refletiam sobre a 

língua era muito diversa. Law (2003) informa que os romanos, fascinados culturalmente pela 

Grécia, começaram a se relacionar com o grego como língua estrangeira, com jovens 

aprendendo-o desde cedo, num ambiente de quase bilinguismo. Essa realidade em geral não 

existia para os gregos, que vivenciavam sua língua “de dentro para fora” (posto que, sendo ela 

a língua de prestígio, não havia a necessidade de aprender outra). 

A condição de aprendizes de uma outra língua colocava os romanos numa situação 

muito diferente da dos gregos. Eles se relacionavam com a língua grega “de fora para dentro”, 

tendo a necessidade de decodificar elementos a respeito dos quais um nativo talvez jamais 

refletiria. Essa outra visão de língua, por sua vez, influenciou a forma das gramáticas do próprio 

latim quando estas começaram a ser escritas – nelas há uma preocupação maior com o uso da 

língua. Quintiliano é uma importante fonte para entender o pensamento gramatical romano, 

com a sua Institutio oratoria. A obra, escrita no final do século I d.C., na verdade não é dedicada 

ao ensino de gramática, mas sim à formação do bom orador. Entre outras habilidades, ele 

precisa desenvolver o domínio da língua. O gramático deve ensinar-lhe a natureza dos sons e 

palavras, o funcionamento dos verbos e nomes etc., de modo que o orador seja capaz de usá-

los adequadamente. Nota-se que aqui há uma ênfase importante em saber como as palavras se 

comportam – como usar seus sentidos corretos, como são flexionadas e quais são as exceções 

nos seus paradigmas. 

Isso não significa, contudo, que as gramáticas romanas se estruturam de uma maneira 

que seria vista como puramente formal pelos padrões modernos; elas contêm explicações acerca 

de natureza semântica, etimológica e da própria organização interna da língua, o que se deve à 

maneira como os antigos se relacionavam com esta. Como aponta Law (2003, p.70), 
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Os autores antigos estavam convencidos de que a língua era, no seu 

cerne, um fenômeno natural, ainda que as palavras em si e suas flexões 

fossem arbitrárias. Como eles tinham certeza de que o mundo era 

organizado racionalmente, sentiam que a estrutura da língua devia ser 

intrinsecamente lógica. Era imposto ao gramático reconhecer a 

estrutura lógica subjacente aos fenômenos linguísticos e representá-la o 

mais fielmente possível.
1 

 

É importante observar que os padrões aos quais essas gramáticas se reportavam 

representavam o registro linguístico de autores clássicos da literatura romana e, nesse sentido, 

a experiência do aprendiz latino era próxima à do grego (já que as gramáticas gregas quase 

sempre se reportavam a Homero): ela servia também como um resgate de um uso ideal de língua 

cada vez mais distante temporalmente do falante real. O gramático tinha, portanto, de transmitir 

ao seu aluno o uso adequado da língua, o qual, por sua vez, correspondia ao uso erudito. Com 

efeito, Quintiliano inicia seus capítulos sobre gramática definindo que ela se divide em duas 

partes: recte loquendi scientia (“ciência do falar corretamente”) e poetarum enarratio 

(“explicação2 dos poetas”). Essa divisão seria replicada, em grande medida, em gramáticos 

posteriores, como a do próprio Dositeu. 

Essa organização da gramática se consolidaria na tradição latina, num gênero que ficaria 

conhecido posteriormente como Schulgrammatik, nome atribuído pelo alemão Karl Barwick 

em 1922 (BARWICK, 1922 apud LAW, 2003). Law (2003, p.65) define as características 

gerais das Schulgrammatik da seguinte maneira: 

 

As gramáticas do tipo Schulgrammatik são caracterizadas por quatro 

propriedades: estrutura rigorosamente hierárquica; estrutura sistemática 

dentro dos capítulos; organização lógica que reflete a estrutura lógica 

presumida da língua; tendência a colocar as categorias semânticas em 

primeiro plano e, proporcionalmente, relegar as categorias formais a um 

segundo plano ou omiti-las por completo.
3 

 

                                                           
1 No original, “Ancient writers were convinced that language was at root a natural phenomenon, even if words 

themselves and their inflections were arbitrary. Since they were sure the world was rationally organized, they felt 

that the structure of language must be intrinsically logical. It was incumbent upon the grammarian to recognise the 

logical structure underlying linguistic phenomena and represent it as faithfully as possible.” A tradução deste e de 

todos os demais trechos presentes no trabalho é nossa. 
2 O termo enarratio é amplo e pode ser traduzido de diversas maneiras. Law (2003) utiliza “interpretation” 

(interpretação). Optamos por usar “correção” aqui para manter a unidade com a terminologia adotada na tradução 

(cf. nota 24). 
3 “Grammars of Schulgrammatik type are characterised by four features: rigorously hierarchical structure; 

systematic structure within chapters; logical organisation reflecting the presumed logical structure of language; 

tendency to foreground semantic categories and correspondingly to relegate formal categories to second place or 

omit them altogether.” 
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Em oposição a esse gênero, encontram-se as gramáticas chamadas de Regulae, cuja 

estruturação e objetivos são fundamentalmente outros. Posteriormente, com a expansão do 

império e a necessidade de ensino do latim nos territórios dominados, era cada vez mais 

importante estabelecer métodos específicos para tal. As gramáticas do gênero Schulgrammatik, 

desenvolvidas tendo o próprio falante de latim em mente, não eram facilmente acessíveis para 

um não nativo. As Regulae eram focadas quase exclusivamente no nível formal, deixando em 

segundo plano a preocupação com a chamada estrutura lógica da língua, posto que os 

aprendizes não teriam o mesmo histórico de pensamento ou as mesmas referências linguísticas 

para remontá-la. Cabe ressaltar que, ao contrário dos romanos que aprendiam grego, que o 

faziam geralmente desde crianças, sendo alfabetizados em ambas as línguas, os falantes de 

outras línguas que aprendiam latim geralmente o faziam depois de adultos, por pura necessidade 

ou imposição, sendo quase impossível replicar o mesmo modelo de ensino. Dickey (2012, p.5), 

analisando especificamente o contexto de aprendizagem de latim por falantes gregos, nos 

informa que: 

 

(...) enquanto os falantes de latim aprendiam grego para acessar a 

literatura e a cultura gregas, os falantes de grego aprendiam latim 

porque era útil. Essa utilidade era grandemente limitada a certas áreas, 

como servir ao exército romano, viajar para o ocidente ou exercer o 

direito, e, portanto, os falantes de grego normalmente aprendiam latim 

apenas quando já haviam escolhido seguir uma carreira que acarretava 

essa necessidade. Os falantes de grego tinham pouco interesse na 

literatura latina (...)
4 

 

As gramáticas Regulae, portanto, eram muitas vezes organizadas em torno de extensos 

paradigmas, listados de diversas maneiras, a depender do autor – esses textos diferem entre si 

muito mais que os do gênero Schulgrammatik, já que neles o que se vê é “a tentativa de cada 

professor de suprir as necessidades dos seus pupilos a partir da sua própria iniciativa, sem 

nenhum modelo a seguir”5 (LAW, 2003, p.83). Todas as gramáticas desse tipo foram escritas 

em lugares em que o latim não era a língua nativa, e, naturalmente, os desafios que surgiam em 

cada um diferiam dos outros. A gramática de Dositeu emerge num desses contextos de latim 

como língua estrangeira, mas não pode ser classificada (ao menos não em sua totalidade) como 

                                                           
4 “(...) whereas Latin speakers learned Greek in order to gain access to Greek literature and culture, Greek speakers 

learned Latin because it was useful. This utility was largely limited to certain areas, such as service in the Roman 

army, travelling to the West, and practicing law, and therefore Greek speakers normally learned Latin only once 

they had embarked on a career choice that caused them to need it. Greek speakers had little interest in Latin 

literature (...)”. 
5 “(...) an individual teacher’s attempt to cope with his pupils’ needs on his own initiative, without any model to 

follow.” 
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membro da tradição das Regulae. De fato, Law (2003) a inclui numa lista de gramáticas “total 

ou parcialmente” pertencentes ao gênero Schulgrammatik. “Parcialmente” parece mais 

adequado, pois, como veremos, há nela características oriundas de ambas. 

 

2.2. A GRAMÁTICA DE DOSITEU 

 

A gramática de Dositeu teria sido escrita em algum momento entre o final do século IV 

d.C. e o início do século V, a julgar por evidências linguísticas (enquanto a maioria dos 

comentadores a situa no século IV, Zetzel (2018) afirma categoricamente que foi escrita no 

século V, embora não forneça nenhuma evidência disso), no Oriente, talvez Constantinopla 

(DICKEY, 2016), o que a insere na tradição do ensino de latim como segunda língua. Conforme 

estabelecido, isso significa que seu público devia ser composto por adultos que buscavam o 

latim devido à sua utilidade, seja almejando uma carreira no exército, no direito ou no comércio. 

Como tal, seria de se esperar um tratado dentro do padrão das gramáticas Regulae, mas a de 

Dositeu claramente não se encaixa nesse perfil. Em verdade, a organização geral da obra segue 

a estrutura estabelecida pelas Schulgrammatiken, com uma progressão lógica das unidades mais 

básicas da língua para as mais complexas que remonta a Quintiliano (inclusive com a 

preocupação de explicar a etimologia de alguns termos). Por outro lado, existem alguns 

capítulos, como os de conjunções e os de advérbios, que se resumem essencialmente a listas 

(bilíngues), sem muita (ou qualquer) explicação, o que se aproxima mais do que seria esperado 

das gramáticas Regulae. Essa alternância de estilos se manifesta também de outras maneiras, o 

que leva às duas maiores críticas em relação a esse texto: sua suposta falta de originalidade e 

de consistência. 

No que diz respeito à originalidade, é fato que não são poucos os paralelos que se pode 

traçar entre Dositeu e outros autores; em muitos casos, pode-se ir ainda além, pois alguns 

trechos da sua gramática são reproduções virtualmente idênticas de outras. Bonnet (2005) 

identifica que as principais fontes de Dositeu são Carísio, Donato e o Anônimo de Bobbio, 

enquanto Dickey (2016) acrescenta vários outros, como Diomedes, Probo e Sacerdote. A seguir, 

apresentamos uma comparação entre o trecho inicial da explicação sobre os casos em Dositeu 

e na gramática do Anônimo de Bobbio6: 

                                                           
6 Conforme ressalta Dickey (2016), o texto do Anônimo de Bobbio não poderia ser a fonte direta de Dositeu, mas 

sim ambos derivariam de um outro, mais antigo. Tolkiehn (1913) e Barwick (1922) vão ainda mais além, sugerindo 

que todas as fontes de Dositeu remontariam a um único autor, cuja obra já era variada e que serviu de modelo 

também para outros gramáticos. 
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Casus sunt VI: nominatiuus, genetiuus, datiuus, accusatiuus, uocatiuus, 

ablatiuus. Adicitur a diligentioribus etiam septimus casus. Semper 

ablatiuus uno modo profertur, cum a persona aut a loco aut a re ablatum 

quid <significetur>, ueluti ab Aenea stirpem deducit Romulus, ab Vrbe 

in Africam redit, a libris Ciceronis intellectum est. (Dosit., Ars 

grammatica, IX, 18)7 

 

Casus sunt VI: nominatiuus, genetiuus, datiuus, accusatiuus, uocatiuus, 

ablatiuus. Adicitur autem a diligentioribus etiam septimus casus. 

Differentia ablatiui et septimi casus. Semper ablatiuus uno modo 

profertur, cum a persona aut a loco aut a re ablatum quid significetur; 

uelut a Aenea stirpem deducit Romulus, ab Vrbe in Africam redit, a 

libris Ciceronis intellectum est. (Anon. Bob., Gramm., 3, 16)8 

 

Nota-se que os trechos são quase idênticos, exceto pela presença de uma frase a mais no 

texto do Anônimo de Bobbio e algumas alterações ortográficas e de ordem de palavra muito 

sutis. Essa utilização de diferentes fontes também resulta numa mudança constante de estilos; 

enquanto nesse trecho há uma explicação organizada dos casos, por exemplo, a seção sobre 

verbos é muito parecida com a Arte menor de Donato, apresentada num esquema de pergunta 

e resposta. Essas características fizeram com que a gramática de Dositeu fosse deixada de lado 

como algo inferior, uma mera colagem de outros textos sem pouco ou nenhum mérito próprio. 

Essa visão vem sendo questionada, porém, com base em diversos elementos, os quais estão 

invariavelmente ligados ao traço mais característico dessa gramática: a tradução que a 

acompanha. 

Dickey (2016, p.1) ressalta o valor dessa tradução concomitante, algo nunca visto antes 

ou depois de Dositeu na tradição gramatical romana: “se a tradução da obra para o grego foi 

ideia do próprio Dositeu, ele foi extraordinariamente original, mais até que quase qualquer outro 

gramático latino”9; e adiciona ainda: “Dositeu foi talvez o primeiro autor da tradição ocidental 

                                                           
7 “Os casos são seis: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Um sétimo caso ainda é 

adicionado pelos mais cuidadosos. O ablativo é sempre enunciado de um único modo, quando significa algo 

proveniente de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa, tal como em ab Aenea stirpem deducit Romulus 

[‘Rômulo descende da linhagem de Eneias’], ab Vrbe in Africam redit [‘ele retorna da Urbe para a África’] e a 

libris Ciceronis intellectum est [‘isso foi compreendido a partir dos livros de Cícero’].” Nesta e na próxima citação, 

optou-se por deixar o texto original no corpo do trabalho e a tradução em nota, invertendo o padrão mantido no 

restante do trabalho, por ser importante verificar a semelhança entre a redação de Dositeu com a do Anônimo de 

Bobbio. 
8 “Os casos são seis: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Mas um sétimo caso ainda é 

adicionado pelos mais cuidadosos. A diferença está no ablativo e no sétimo caso. O ablativo é sempre enunciado 

de um único modo, quando significa algo proveniente de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa, como em a 

Aenea stirpem deducit Romulus [‘Rômulo descende da linhagem de Eneias’], ab Vrbe in Africam redit [‘ele retorna 

da Urbe para a África’] e a libris Ciceronis intellectum est [‘isso foi compreendido a partir dos livros de Cícero’].” 
9 “If the Translation of the work into Greek was Dositheus’ own idea, he was strikingly original, more so than 

almost any other Latin grammarian.” 
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a dar um passo importante rumo à compreensibilidade”10. Desse modo, é de grande importância 

determinar sua autoria. Há duas possibilidades: ela pode ter sido feita pelo próprio Dositeu, 

com o intuito de facilitar o entendimento da obra por parte dos seus aprendizes, não falantes de 

latim, ou adicionada depois (nesse caso, resta saber quando exatamente essa adição foi feita). 

O fato de ela não se estender por todo o texto também gera discussão, havendo pelo menos três 

hipóteses principais: ou Dositeu (ou quem quer que tenha sido o tradutor) desistiu da empreitada 

no seu decorrer, ou abandonou a tradução de maneira consciente (considerando que daquele 

ponto em diante ela não seria mais necessária para o leitor), ou simplesmente isso foi decorrente 

de cansaço ou descuido dos copistas (cf. BONNET, 2005; DICKEY, 2016). 

A respeito da autoria, Dickey (2016) aponta que as propriedades linguísticas da tradução 

tornam muito improvável que ela seja posterior ao século IV, o que, embora não garanta que 

tenha sido feita por Dositeu, a torna contemporânea do texto original, sugerindo que a gramática 

chegou a ser usada com as duas versões ainda no seu período de aplicação inicial. Entretanto, 

se ela tivesse sido feita por outra pessoa que não o próprio Dositeu, seria necessário explicar 

por que especificamente essa gramática foi escolhida para ser traduzida, e não alguma outra 

mais consagrada, como a do próprio Donato. Com relação à incompletude da tradução, a última 

hipótese é bastante improvável, visto que o que garantiu a propagação desse texto foi 

exatamente a tradução grega, para ser usada como gramática de grego; parece não fazer sentido 

que os copistas deixariam de lado justamente essa parte. Resta saber então por que Dositeu teria 

interrompido a tradução, e a busca por essa resposta pode revelar que existe, em verdade, uma 

unidade na obra. 

Para começar, Dickey (2016) chama a atenção para o fato de que a visão tradicional de 

que a tradução vai diminuindo aos poucos após a metade até desaparecer por completo é um 

pouco superficial. É verdade que o texto é totalmente bilíngue no começo, mas a maneira como 

isso muda não é tão regular. Em termos estruturais, a gramática se divide em 64 capítulos, cuja 

organização se dá em função das partes do discurso. Dickey (2016) estabelece a seguinte 

divisão, com base na numeração de capítulos de Bonnet (2005): capítulos 1-14: conceitos 

básicos (alfabeto, acentos, pronúncia etc.); 15-26 – nomes; 27-33 – pronomes; 34-37 – verbos; 

38 – particípios; 39-44 – advérbios; 45-51 – preposições; 52-63 – conjunções; 64 – interjeições. 

O trecho bilíngue vai até a seção 26 (a última sobre nomes); a parte de pronomes é em latim 

com a maioria dos exemplos traduzidos para o grego11; a parte de verbos retoma a tradução 

                                                           
10 “Dositheus was perhaps the first writer in the Western Tradition to take an important step in comprehensibility.” 
11 A última seção no trecho sobre pronomes (33) é peculiar dentro da lógica do texto, pois apresenta o conteúdo 

principal em grego, tendo apenas os exemplos traduzidos para o latim. Além disso, ele parece explicar o grego, e 
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total no começo e depois volta a apresentar apenas a tradução dos exemplos; os trechos sobre 

particípios, advérbios e preposições são basicamente em latim, com alguns exemplos 

traduzidos; a seção de conjunções é parcialmente traduzida para o grego; por fim, a seção de 

interjeições volta a ser somente em latim. Em suma, embora a tradução sem dúvida se torne 

mais esporádica com a progressão do texto, há dois momentos (verbos e conjunções) em que 

ela se torna integral novamente por um período. 

Dickey (2016) defende que esses picos nas traduções não só foram planejados, como 

refletem a ordem em que a gramática deveria ser estudada. Para ela, a sequência em que os 

temas aparecem no texto estão relacionados com a tradição de organizá-los em uma ordem 

relativamente fixa nas gramáticas, mas isso não significa que era a ordem de ensino ou estudo. 

Afinal, seria muito difícil um aluno avançar 34 seções (mais de metade da gramática) sem usar 

verbos, por exemplo. Dessa maneira, os conceitos mais básicos (como os que vêm logo no 

início da gramática, entre eles a sua própria introdução) e/ ou mais importantes (como os 

verbos) deveriam estar acompanhados da tradução, enquanto os mais avançados a 

dispensariam, à medida que o aprendiz adquirisse mais proficiência no latim. 

Outra característica notável é que, quando Dositeu utiliza trechos originários de outras 

fontes, o faz sem alterações se for uma passagem monolíngue, mas não se for uma bilíngue. As 

mudanças são sutis, mas suficientes para se inferir que houve um planejamento envolvido. 

Como exemplo, Dickey (2016) cita a troca de nam por enim nos trechos bilíngues. A razão 

disso seria que o único correspondente para ambas as palavras em grego é γάρ, que é 

pospositiva; como o texto bilíngue tenta ser o mais fiel possível à letra, palavra por palavra 

quando aplicável, enim é uma opção melhor em latim, por também ser pospositiva, o que deixa 

as duas versões do texto uniformes. Se esse tipo de mudança foi deliberada e não uma mera 

coincidência, parece seguro pensar que a tradução grega foi feita pelo próprio Dositeu, pois o 

texto original, em latim, dialoga com ela. Isso significaria também que a organização geral da 

obra, ainda que se baseie grandemente em outras, seguiu uma lógica, muito provavelmente 

voltada para atender ao público específico de Dositeu. Voltando à seção dos casos, por exemplo, 

a passagem apresentada acima passa rapidamente pelos casos comuns entre latim e grego, mas 

dedica um trecho maior a explicar o ablativo, já que este, por não existir em grego, poderia ser 

uma fonte de problemas para os aprendizes. 

                                                           
não o latim. Dickey (2016) sugere que esse capítulo seria uma adição posterior, mas todos os editores mantiveram 

o trecho (mesmo Bonnet, que expurgou doze páginas do final do texto). 
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Seja como for, não se pode negligenciar que nem tudo na gramática de Dositeu é oriundo 

de outras fontes. Bonnet (2005) identifica pelo menos quatro pontos totalmente originais em 

sua obra, quais sejam: (1) a definição, na primeira seção, da função do gramático, e não apenas 

da gramática em si; (2) o estabelecimento, no parágrafo 20, de uma categoria de nomes 

intitulada nomina ominalia (“nomes de agouro”); (3) a enumeração das partículas invariáveis 

que são pospostas aos pronomes e, decorrente disso, o conceito de μεσόπτωτα, no parágrafo 

3312; e (4) a identificação, no parágrafo 53, das conjunções do tipo “hipodigmáticas”, definição 

não encontrada em qualquer outro lugar, e que está relacionada a um tipo de advérbio que ele 

denomina como “homoemático”, também um conceito novo. Ele e Carísio também são os 

únicos gramáticos que se propõem a definir uma sílaba breve. 

Todas essas observações podem não ser suficientes para solucionar com certeza as 

muitas questões acerca da gramática de Dositeu (algo que, em verdade, talvez nunca venha a 

ser feito), mas trazem à tona detalhes até então negligenciados. Parece provável que o próprio 

Dositeu tenha produzido a tradução de sua obra, e de maneira consciente, planejada de acordo 

com o interesse do seu projeto de ensino de latim. Resta agora definir um pouco melhor quem 

exatamente foi Dositeu. 

 

2.3. SOBRE DOSITEU 

 

Sabe-se muito pouco de concreto sobre Dositeu além do fato de que seu nome é 

encontrado no início de dois dos manuscritos, sendo que em um deles ele vem acompanhado 

da alcunha magister (“mestre”, “professor”). Esse título não é suficientemente preciso para que 

se possa determinar algo a mais do que o que já sabemos, isto é, que era um gramático. Todo o 

mais se limita a conjecturas, mas parece consensual que ele era natural do lado oriental do 

Império, a julgar pelo seu nome (BONNET, p.IX: “A origem oriental de Dositeu é sem dúvida 

indicada pelo seu próprio nome”13). Outro indício apontado por Bonnet (2005) é sua 

familiaridade com a tradição gramatical grega, particularmente com Dionísio da Trácia 

(Dositeu cita exemplos de Dionísio e segue a mesma ordem que ele ao listar as categorias dos 

nomes, por exemplo). 

Assumindo que Dositeu foi realmente responsável pela tradução, esta também pode 

oferecer algumas pistas sobre ele. Tolkiehn (1913) chega a sugerir que ele seria oriundo da Ásia 

                                                           
12 Ainda que, como visto anteriormente, a autenticidade desse trecho seja questionada. 
13 “L’origine orientale de Dosithée est sans doute indiquée par son nom même”. 
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Menor com base em uma passagem da seção 20, mais especificamente nos exemplos de nomina 

gentem significantia (“nomes que significam origem”). Enquanto o texto em latim traz como 

exemplos Afer (“africano”), Dacus (“dácio”) e Hispanus (“espanhol”), uma combinação que, a 

propósito, também aparece em Carísio, Diomedes e no Anônimo de Bobbio, a tradução em 

grego traz Γαλάτης (“dórico”), Φρύξ (“frígio”) e Σπάωος (“espanhol”), um exemplo tirado de 

Dionísio da Trácia. Comentando a questão, Bonnet (2005, p.131) afirma que isso “revela um 

profundo conhecimento da Τέχνη grega, o que exclui a possibilidade de que a tradução seja um 

exercício de prática de um copista ocidental”14. Entretanto, ele considera que a suposição de 

Tolkiehn (1913) extrapola o que pode ser sugerido pelo texto. 

Uma das poucas referências diretas a Dositeu de que se tem notícia é encontrada numa 

carta do imperador Juliano (331/2-363 d.C.), que menciona que os dois tiveram o mesmo 

professor; mas a autenticidade desse documento é questionada (ROCHETTE, 2012). Dickey 

(2016) e Bonnet (2005) também consideram a evidência fraca, muito embora este considere 

que o fato de Dositeu adicionar os nomina ominalia a uma tradição na qual essa categoria não 

existia signifique que ele seria pagão (isso poderia dar mais crédito à história de que ele teria 

alguma relação de proximidade com Juliano, que foi o último imperador pagão de Roma, mas 

BONNET, 2005 descarta a possibilidade); Dickey (2016) considera essa teoria pouco plausível. 

Assim como sabemos pouco sobre Dositeu, também sabemos pouco sobre seu público, 

mas as conjecturas aqui parecem muito mais fundamentadas. Como estabelecido, eles seriam 

falantes de grego adultos que precisavam do latim para exercer alguma atividade, buscando a 

língua com fins estritamente utilitários. Naturalmente, já eram letrados, daí a gramática não 

precisar se deter por muito tempo em conceitos já conhecidos, como o funcionamento dos 

casos15. Foi sugerido por Zetzel (2018) que esses alunos seriam burocratas ou, mais 

especificamente, advogados, com base na observação de que há, no final de dois dos 

manuscritos, uma espécie de apêndice com diversos conteúdos, dentre os quais uma lista de 

figuras de linguagem relacionadas ao contexto judiciário. Entretanto, esse trecho da gramática 

é questionado por Bonnet (2005), que o expurga da sua edição crítica (ver discussão abaixo); 

Dickey (2016), embora não faça uma reflexão própria dessas páginas, pondera que, por sua 

                                                           
14 “(...) il révèle une profonde connaissance de la Τέχνη grecque, ce qui exclut la possibilite que la traduction soit 

l’exercise de thème d’un copiste occidental.” 
15 Por outro lado, contrariando essa lógica, algumas partes da gramática que abordam temas que já deveriam ser 

de conhecimento do público são relativamente longas, como a das marcas de pontuação. Há duas explicações 

possíveis para isso: a primeira é simplesmente que, por seguir um modelo de gramática já estabelecido, Dositeu 

não quis remover ou encurtar esses trechos; o segundo, defendido por Dickey (2016), é a de que esses conceitos 

específicos já teriam sido esquecidos ou não seriam totalmente dominados pelos aprendizes, sendo necessário 

retomá-los do começo. 
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autenticidade ser dúbia, não devem ser levadas em consideração em qualquer tipo de análise. 

Assim, as informações concretas sobre esse público ainda são limitadas. 

 

2.4. OS MANUSCRITOS E AS EDIÇÕES CRÍTICAS 

 

 Até o momento, há três manuscritos conhecidos da gramática de Dositeu. O mais antigo 

e mais completo se encontra na Stiftsbibliothek St. Gallen, na Suíça, e é conhecido como S. 

Trata-se de um documento da escola da abadia, o qual contém, além da gramática de Dositeu, 

uma versão em prosa do poema didático Phainomena, de Arato de Solos16. Dickey (2016) 

sinaliza que essa cópia foi feita em meados do século IX d.C. O texto se inicia com o anúncio 

Incipit grammatica Dosithei Magistri (“Começa a gramática do mestre Dositeu”) e apresenta, 

após o capítulo De interectione (“Da interjeição”), a palavra Explicit (“Termina”) em letras 

maiúsculas. Nas páginas imediatamente seguintes, é apresentada uma série de listas (a maioria 

bilíngues)17, que Bonnet (2005), observando sua heterogeneidade (ou falta de rapport 

organique, “relação orgânica”, p.XXXI) com o texto da gramática e considerando a 

explicitação do fim dela (via Explicit), expurga da sua edição. Embora reconheça a importância 

desse material, para ele, trata-se de algum outro texto, incorporado posteriormente pelos 

copistas por se prestar bem aos interesses dos usuários da gramática. Keil (1871), que também 

usou esse manuscrito como fonte principal para a sua edição crítica, também questiona o trecho, 

mas decide mantê-lo. 

 Uma segunda fonte se encontra na Bayerische Staatsbibliothek, em Munique, num 

manuscrito extremamente fragmentado que contém passagens de muitos outros autores e 

gêneros18. A parte de Dositeu conta com apenas alguns parágrafos soltos, sendo esse o texto 

com menos conteúdo preservado. Ainda assim, as edições críticas de Keil (1871) e Bonnet 

(2005) o levam em consideração. Esse manuscrito ficou conhecido como M, e Bonnet (2005) 

situa sua confecção no final do século IX ou começo do X d.C. Por fim, o terceiro texto, 

preservado na British Library de Londres e contemporâneo do M, se encontra num manuscrito 

                                                           
16 O manuscrito está disponível on-line no endereço: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0902 (acesso 

em 04/11/2018). 
17 O conteúdo desse trecho se divide, mais especificamente, em: 1) lista de expressões idiomáticas; 2) listas de 

verbos e adjetivos classificados de acordo com o caso do complemento; 3) lista de expressões de linguagem 

relacionadas ao discurso judiciário; 4) breve definição de gêneros literários; 5) apêndice sobre pontuação; 6) lista 

alfabética de verbos segundo sua voz; 6) lista de verbos organizada de acordo com suas famílias etimológicas; 7) 

lista de conjugações irregulares; 8) lista de verbos na voz ativa. 
18 Eles incluem passagens, entre outros, do De uerbo de Eutico e notas etimológicas sobre as personagens do Novo 

Testamento, também em fragmentos. O manuscrito pode ser consultado on-line em http://daten.digitale-

sammlungen.de/bsb00110706/image_1. Acesso em 04/11/2018. 
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conhecido como Codex Harleianus, que inclui também outros textos gramaticais19. Essa versão, 

referida como H, é muito próxima da S em termos de conteúdo, mas omite alguns trechos (em 

geral curtos, mas a seção de advérbios é significativamente menor). Esse texto foi a base da 

edição crítica de Tolkiehn (1913), que mantém também a seção final (pós-Excipit), embora em 

H ela seja menor que a presente em S. 

A organização do texto varia entre os manuscritos. M e H são muito próximos, ambos 

apresentando-o em colunas, com o grego à esquerda e o latim à direita, enquanto S o dispõe 

horizontalmente, com uma tradução linear palavra por palavra. A segmentação se mantém 

relativamente regular entre todas as versões. As figuras abaixo mostram uma comparação do 

trecho inicial da gramática nos manuscritos S e H (o M não possui esse trecho). 

  

 

Figura 1 – fragmento da gramática de Dositeu no manuscrito S (tradução interpolada) 

 

                                                           
19 Disponível on-line em http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_5642. Acesso em 

04/11/2018. 
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Figura 2 – fragmento da gramática de Dositeu no manuscrito H (tradução em colunas) 

 

Dickey (2016) defende que nenhuma delas seria a disposição original de Dositeu, 

embora advogue em favor de uma organização em colunas, por ser o mais comum em textos 

bilíngues na Antiguidade (com efeito, não há nenhum outro texto conhecido que use esse 

formato em toda a sua extensão). Ela observa, porém, que a coluna da esquerda em geral era 

reservada para a língua que se queria aprender, enquanto a da direita apresentava o texto na 

língua dominada pelo leitor. Desse modo, como a gramática de Dositeu tinha o intuito de 

ensinar latim, esta língua deveria vir à esquerda, e não à direita como nos manuscritos. Para ela, 

isso é um reflexo direto do uso que a gramática ganhou posteriormente, sendo usada como 

material para o ensino de grego, o que fez com que os copistas invertessem a disposição. Quanto 

ao texto S, ela atribui o formato interpolado a uma necessidade de economia de espaço. 

Bonnet (2005), por outro lado, defende que a disposição interlinear seria o formato 

original, recorrendo ao fato de o manuscrito que a contém ser o mais antigo e de que o formato 

de colunas daria ao texto em grego uma autonomia de que ele não dispõe (já que é uma tradução 

apenas parcial). Ele cita ainda que existem outros precedentes desse tipo de disposição na 

Antiguidade. Dickey (2016) não considera esses exemplos válidos, por não se tratarem de textos 

completos, mas sim glosas. Todavia, na interpretação de Bonnet (2005), a tradução grega é, em 

verdade, uma glosa. De fato, o esforço feito pelo autor para manter a mesma estrutura em ambas 

as línguas, às vezes recorrendo a alterações ou estruturas sintáticas pouco convencionais em 

alguma delas (particularmente no grego), dá certa força a essa visão. 
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As semelhanças entre H e M e suas diferenças com relação a S fizeram com que 

Krumbacher (1884) propusesse a existência de dois textos diferentes (apelidados de y e z) que 

serviram como modelo – os quais, naturalmente, remontam a um ainda mais antigo (referido 

como x). Bonnet (2005), por outro lado, considera desnecessário postular a existência desses 

textos intermediários, já que, a seu ver, as diferenças entre S e H/M não são tão significativas a 

ponto de terem fontes diferentes. Assim, os três manuscritos remontariam a um único original, 

que apenas teria sido reproduzido em períodos e contextos diferentes. Segue abaixo o esquema 

proposto cada um deles para traçar a genealogia dos manuscritos: 

 

 

Figura 3 – esquema dos manuscritos proposto por Krumbacher (1884) 

 

Figura 4 – esquema dos manuscritos proposto por Bonnet (2005) 

 

Quanto às edições críticas, como citado anteriormente, o texto recebeu três até o 

momento, das quais a de Keil (1871) e a de Bonnet (2005) tomam como base o manuscrito S, 

enquanto a de Tolkiehn (1913) prioriza o M. Keil (1871) propôs diversas reconstituições para 

as partes menos claras do texto, algumas das quais são mantidas por Tolkiehn (1913), algumas 

não, substituídas pelas suas próprias. Bonnet (2005), por sua vez, recorre a ambos. Em termos 

de disposição, Keil (1871) e Tolkiehn (1913) colocam o texto lado a lado, em colunas, mas com 

o texto corrido (em oposição ao formato dos manuscritos, com uma palavra por linha). 

Curiosamente, Keil (1871) inverte a disposição, colocando o latim à esquerda, sob a justificativa 

de que, nos textos bilíngues modernos, a tradução sempre vem à direita. A edição de Bonnet 

(2005), por incluir também uma tradução, opta por uma saída diferente, posto que manter as 
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colunas tornaria necessário que elas fossem três (sem contar seu posicionamento contra a 

disposição em colunas, discutido acima). Nas páginas da esquerda, é apresentada apenas a 

tradução em francês, enquanto nas páginas da direita os textos latino e grego são apresentados 

concomitantemente, com linhas (e não palavras) interpoladas. 
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3. TRADUÇÃO BILÍNGUE LATIM-PORTUGUÊS 

 

3.1. SOBRE A TRADUÇÃO 

 

 Neste trabalho, apresentamos uma tradução comentada da gramática de Dositeu. 

Tomamos como base a edição crítica de Bonnet (2005), por considerá-la, sendo a mais recente 

e vindo acompanhada de um estudo detalhado, a que teria mais a orefecer para o trabalho. As 

outras foram, porém, também consultadas ao longo do trabalho, e remontamos a elas quando 

julgamos necessário. Seguindo Bonnet (2005), nossa tradução divide a gramática em capítulos 

e seções, que totalizam 64, terminando no capítulo De interectione. Desse modo, nossa tradução 

não inclui os trechos posteriores considerados espúrios por ele. Assim como o próprio Bonnet 

(2005), reconhecemos a importância desse material e consideramos que ele pode oferecer 

informações relevantes acerca da tradição gramatical; todavia, sua inclusão neste trabalho 

causaria problemas metodológicos, uma vez que teríamos de recorrer a outra edição crítica para 

isso. Portanto, decidimos seguir com o aparato de Bonnet (2005) e deixar esses trechos para um 

possível trabalho de tradução futuro. 

 A tradução que propomos é a do texto latino da gramática, assim como fez Bonnet 

(2005), uma vez que a versão grega é, em si, também uma tradução dela. Devido às limitações 

de espaço que um trabalho desta natureza impõe, optamos também por incluir apenas o texto 

latino e a tradução, omitindo o grego. Fazemos referência ao texto grego, contudo, sempre que 

relevante, seja para a explicitação de algum sentido ou quando alguma de suas glosas é 

indispensável para a compreensão de um trecho. Também devido às limitações de gênero, 

decidimos dispor o texto em traduções parágrafo por parágrafo, pois o formato de colunas 

causaria problemas de formatação. Dessa forma, conseguimos manter a proximidade entre o 

texto em latim e o em português, de modo a facilitar a comparação entre os dois. 

 O princípio geral que guiou a tradução foi a legibilidade do texto em português, isto é, 

quando a estrutura da língua latina era totalmente incompatível com a da nossa, alterações 

sintáticas foram conduzidas. Todavia, sempre que possível, tentamos manter nossa versão 

próxima da original, seja em estrutura, seja em escolha lexical. Buscamos estabelecer um 

padrão de tradução dos termos mais recorrentes, usando sempre o mesmo em português quando 

possível (novamente, nem sempre isso era factível, devido à polissemia de alguns e ao uso 

indiscriminado que Dositeu faz de várias fontes). Especificamente com relação à terminologia 

técnica, recorremos amplamente ao Lexicon of Latin grammar terminology de Schad (2007) 
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para manter a coerência e o sentido adequado ao texto. Em geral, os exemplos são mantidos em 

latim e traduzidos em seguida dentro de colchetes, a menos que sejam casos excepcionais, como 

na seção De accentibus, “Dos acentos”, em que os exemplos têm o objetivo de indicar fatores 

estritamente fonéticos, sendo sua tradução totalmente irrelevante para o conteúdo. 

 Nosso trabalho se insere numa área de estudos em constante expansão no Brasil, mas 

que ainda não alcançou seu potencial pleno. Esta tradução, inédita, pretende contribuir com 

esse crescimento abrindo uma nova via de acesso a esse texto que até o momento possui pouca 

projeção, tanto pela pouca produção a seu respeito quanto pela inexistência de traduções a nível 

mundial. 
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GRAMMATICA DOSITHEI MAGISTRI 

 

1. Ars grammatica est scientia emendati sermonis in loquendo et scribendo 

poematumque ac lectionis prudens praeceptum. 

Grammaticus est qui unius cuiusque rei uim ac proprietatem potest explanare loquela. 

Artis grammaticae officium constat partibus quattuor: lectione, emendatione, 

enarratione, iudicio. Lectio est uaria cuiusque scripti pronuntiatio seruiens dignitati personarum 

exprimensque habitum animi cuiusque. Emendatio est recorrectio errorum, qui per scriptum 

dictionemue fiunt. Enarratio est obscurorum sensuum quaestionumque narratio. Iudicium est 

quo poemata ceteraque scripta perpendimus et discernimus. 

Artis grammaticae initia ab elementis surgunt, elementa figurantur in litteras, litterae 

coguntur in syllabas, syllabis comprehenditur dictio, dictiones coguntur in partes orationis, 

oratio in uirtutes ac uitia descendit. 

 

GRAMÁTICA DO MESTRE DOSITEU20 

 

1. A arte da gramática é a ciência da língua correta no falar e escrever e o ensino 

propedêutico de leitura e de poemas21. 

O gramático é aquele que pode explicar o significado e a propriedade de cada matéria 

por meio da fala22. 

O ofício da arte da gramática é constituído de quatro partes: leitura, correção, explicação 

e crítica23. A leitura é a pronúncia de cada escrito, variada de acordo com o que se presta à 

                                                           
20 Apenas os manuscritos S e H contêm um título, que é, mais propriamente, Incipit grammatica Dosithei magistri 

(“começa a gramática do mestre Dositeu”). H omite o termo magistri. 
21 É comum que a conceituação da própria gramática inaugure a obra. A definição de Dositeu remonta a Quintiliano 

e sua divisão da gramática em recte loquendi scientia (“ciência do falar corretamente”) e poetarum enarratio 

(“explicação dos poetas”), a primeira de caráter metódico e a segunda de caráter histórico (ou horístico e exegético, 

nas definições de Diomedes). Em suma, uma parte da gramática é dedicada a preceitos mais técnicos do uso da 

língua, enquanto a outra recorre a esses ensinamentos para o desenvolvimento da habilidade de leitura e 

interpretação (o que, originalmente, seria o objetivo final do estudo gramatical). No caso da gramática de Dositeu, 

parece haver uma forte ênfase no aspecto metódico, visto que o seu conteúdo é quase integralmente formal – 

fragmentos literários são usados como exemplos, mas não há qualquer seção dedicada à interpretação de poemas. 

Dado o que se sabe sobre o estatuto da língua latina no Oriente durante a Antiguidade Tardia, esse foco é esperado, 

já que os aprendizes de Dositeu estariam muito mais interessados no latim para fins comerciais/ profissionais do 

que para acessar literatura. 
22 A definição do gramático, e não apenas da gramática, é um dos aspectos originais da gramática de Dositeu. 
23 As quatro partes da gramática estabelecidas aqui estão de acordo com a tradição. Entretanto, a ordem usual na 

qual são apresentadas é lectio, enarratio, emendatio, iudicium, enquanto Dositeu inverte a posição de enarratio e 

emendatio. Bonnet (2005) defende que a disposição não é aleatória, mas sim reflete a organização da própria obra 

como um todo: os dois primeiros capítulos (acentos e marcas de pontuação) correspondem à lectio (“leitura”); os 

cinco seguintes (voz, letras, sílabas, palavras e oração), à emendatio (“correção”), posto que ela se refere ao uso 
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dignidade das pessoas, e que exprime o conteúdo de cada alma. A correção é a retificação dos 

erros que ocorrem na fala e na escrita. A explicação24 é a explanação dos sentidos obscuros e 

das dúvidas. A crítica é aquilo com o que avaliamos e discriminamos os poemas e outros 

escritos25. 

Os fundamentos da arte da gramática emergem a partir dos elementos26; os elementos 

se afiguram nas letras, as letras se reúnem em sílabas, a palavra é ligada pelas sílabas, as 

palavras se reúnem em partes da oração, a oração se encerra em virtudes e vícios27. 

 

DE ACCENTIBUS 

 

I. 2. Accentus est unius cuiusque syllabae proprius sonus, quem Graeci προσῳδίαν 

dicunt. Accentus quasi accantus. Accentus in graeca lingua sunt VII, in latina V, acutus, \ grauis, 

circumflexus, ¯ longus, ˘ breuis. In omni parte orationis latinae, item ut graecae, aut acutum aut 

circumflexum accentum poni necesse est, nec amplius quam unum, uel hunc, uel illum. Nam 

grauis ponitur in pluribus. Acutus cum apud Graecos tria loca teneat: ultimam et paenultimam 

et ei proximam syllabam, apud nos duobus tantum locis poni potest: in paenultima, ut 

praelegisti, aut in ea quae a fine sit tertia, ut praelegimus. Circumflexus, si pars orationis trium 

aut amplius fuerit syllabarum, non ponitur nisi paenultimum locum poterit inuenire, ut turbare. 

Monosyllaba, quaecumque positione longa fuerint, acutum habebunt accentum, ut pix. Quae 

natura longa erunt, circumflexo accentu pronuntiabuntur, ut res. In disyllabis, si prior natura 

longa erit posteriore correpta, prior circumflectetur, ut hora, Roma; si posterior producta sit, 

                                                           
correto desses elementos; a partir de então, inicia-se a enarratio (“explicação”), com o estudo das partes da oração, 

em que o funcionamento de cada uma é elucidado. Notavelmente, nenhum capítulo estaria relacionado ao iudicium, 

o que reforça o caráter utilitário da gramática descrito anteriormente. 
24 Schad (2007) apresenta exposition (“exposição”) ou interpretation (“interpretação”) como sentidos para o termo 

em gramáticas. Optamos por “explicação”, enquanto uma extensão de “exposição”, considerando, mais uma vez, 

os propósitos práticos da gramática. Além disso, nessa passagem especificamente, o termo nos permitiu reproduzir, 

em certa medida, o jogo de palavras entre enarratio e narratio com “explicação” e “explanação”. 
25 A definição das quatro partes da gramática encontrada aqui tem muito em comum com a de Diomedes (que, por 

sua vez, cita explicitamente Varrão como sua fonte). A versão de Dositeu é mais enxuta, limitando-se à descrição 

mais básica de cada parte. 
26 Originalmente um termo grego, στοικεῖον, o elemento é uma partícula mínima, o fundamento essencial que 

compõe qualquer coisa. Nos textos gramaticais, o termo em geral se refere, mais especificamente, às unidades 

fônicas (consideradas como as menores unidades dotadas de significado nas línguas), as quais são representada 

pelas letras. A relação entre elementum e littera é complexa: as letras não são feitas de elementos, mas sim os 

representam – eles tomam forma através delas. 
27 Esse trecho é quase inteiramente reproduzido a partir de Diomedes. Aqui é estabelecida a lógica da língua, que 

se organiza de partes menores para maiores: elementos (partículas mínimas), letras, sílabas, palavras, partes da 

oração e, finalmente, a própria oração. Dositeu omite um trecho final de Diomedes, que explicita melhor a relação 

da oração com as virtudes e vícios: oratione uirtus ornatur, uirtus ad euitandia uitia exercetur (“realça-se a virtude 

por meio da oração; exercita-se a virtude para evitar os vícios”). 



28 
 

prior, seu longa seu breuis fuerit, acuatur necesse est, ut leges, salus; et si ambae breues sint, 

acuetur prior, ut deus, homo. In trisyllabis tetrasyllabisue aut quae plures syllabas habebunt, si 

paenultima breuis fuerit, quae eam praecedit acuetur, <ut Tullius, Hortensius>28; si paenultima 

positione longa fuerit, ipsa acutum habebit accentum, praecedentem autem grauem faciet, ut 

Catullus. Si paenultima syllaba naturaliter producta erit, ita ut ultima breuis sit, paenultimam 

circumflectemus ut Cethegus; si autem longa fuerit ultima, paenultimae acutum dabimus 

accentum<, ut Athenae, Fidenae>29. 

 

DOS ACENTOS 

 

I. 2. O acento é o som próprio de cada sílaba, que os gregos chamam de προσῳδία3031. 

Acento, quase “acanto”32. Na língua grega, os acentos são sete; na latina, cinco: agudo, grave, 

circunflexo, longo e breve33. Em todas as partes da oração latinas, assim como nas gregas, é 

necessário colocar um acento agudo ou circunflexo. Um ou outro, nunca mais que um. O grave, 

de fato, é colocado na maioria. O agudo, enquanto para os gregos se mantém em três posições, 

a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba, para nós, só pode ser colocado em duas: a 

penúltima sílaba, como em praelegísti3435, ou a antepenúltima, como em praelégimus. O 

circunflexo, se a parte da oração tiver três ou mais sílabas, não é colocado, a menos que possa 

vir na penúltima posição, como em turbâre. Quaisquer monossílabos que estiverem em posição 

longa terão acento agudo, como píx. Os que forem naturalmente longos serão pronunciados 

com acento circunflexo, como rês. Nos dissílabos, se a anterior naturalmente longa for reduzida 

pela posterior, aquela receberá o circunflexo, como em hôra e Rôma. Se a posterior for 

                                                           
28 Reconstituição de Keil (1871) a partir do texto grego. 
29 Reconstituição de Keil (1871) a partir do texto grego. 
30 O termo προσῳδία, em grego, se refere, mais amplamente, aos sinais diacríticos em geral; Dositeu aponta sete 

acentos na língua grega, o que indica que inclui também os espíritos, que não são propriamente acentos, mas sim 

marcas de aspiração. O próprio termo accentus também compreende tanto as marcas de melodia (acento agudo, 

grave e circunflexo) quanto as de duração (longo e breve). 
31 No texto original, o termo aparece como προσῳδίαν, no acusativo, já que é o complemento do verbo dicunt. Na 

tradução, devido à ausência de caso morfológico no português, optamos por usar a forma do nominativo sempre 

que esse tipo de situação ocorrer, tanto no latim quanto no grego. 
32 Dositeu explicita a etimologia da palavra accentus, que, de fato, é um decalque direto da προσῳδία grega, com 

προσ equivalendo ao ad latino (“próximo/ junto de”) e ῳδία a cantus (“canto”). De fato, em H tem-se: accentus, 

quasi adcantus. Na tradução, optamos por usar um neologismo para expressar a relação de “acento” com “canto”. 
33 Essa é a primeira vez que Dositeu faz uma comparação direta entre as línguas grega e latina, o que se repetirá 

em vários momentos ao longo do texto. É uma das características da sua obra e reforça o foco do ensino voltado 

para um público falante de grego. 
34 Optamos por não incluir a tradução dos termos citados como exemplo nessa seção, posto que servem unicamente 

ao propósito de ilustrar o funcionamento dos acentos. O significado deles não tem relevância para a compreensão 

do texto. Vale mencionar que a mesma abordagem é aplicada pelo próprio Dositeu na tradução para o grego. 
35 O destaque das sílabas e os acentos são nossos, adicionados seguindo o padrão de Bonnet (2005). 
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alongada, a anterior, seja breve ou longa, necessariamente receberá o agudo, como em léges e 

sálus; e, se ambas forem breves, a anterior receberá o agudo, como em déus e hómo. Nos 

trissílabos, tetrassílabos ou de mais sílabas, se a penúltima for breve, a antepenúltima receberá 

o agudo, como em Túllius e Horténsius; se a penúltima for longa por posição, ela mesma terá 

o acento agudo, porém tornará a precedente grave, como Càtúllus. Se a penúltima sílaba for 

naturalmente longa, e a última, por sua vez, for breve, colocaremos o circunflexo na penúltima, 

como em Cethêgus; se, porém, a última for longa, daremos o acento agudo à penúltima, como 

em Athénae e Fidénae36. 

 

3. Graeca nomina si isdem litteris proferentur, graecos accentus habebunt. Nam et cum 

dicimus Θυιάς Ναίς, acutum habebit posterior accentum, et cum Θεμιστώ Καλυψώ, ultimam 

circumflecti uidemus. Quod utrumque latinus sermo non patitur, nisi admodum raro sensus 

discernendi gratia, ut occurrit ergo coniunctio in qua posterior circumflexa deprehenditur. Item 

aduerbium pone posteriore acutum recipit, ne sit uerbum. 

 

3. Os nomes gregos, se forem pronunciados com as mesmas letras, terão os acentos 

gregos. De fato, quando dizemos Θυιάς e Ναίς, a sílaba posterior recebe o agudo, e em Θεμιστώ 

e Καλυψώ vemos a última receber o circunflexo. A língua latina não permite nem um, nem 

outro, a menos que com o intuito de discriminar um sentido mais raro, como ocorre com a 

conjunção ergô, em que a sílaba posterior é depreendida como circunflexa. Do mesmo modo, 

o advérbio poné recebe o agudo na posterior, para que não seja entendido como verbo. 

 

4. Est autem forma acuti accentus I obliqua in partem dexteram ascendens; grauis 

accentus forma I obliqua in partem dexteram descendens. Circumflexum designat accentum C 

deorsum spectans. Longum accentum transuersa I littera notant, brevem C sursum spectante. 

Sed in illis sonos, in his tempora dinosci <uide>mus37. Aspirationem H adscripta praestabit; si 

adscripta non erit, siccitatem. 

His adiciunt hyphen, cum duo uerba quasi in unum pronuntiatione colligimus, et 

formam eius hanc faciunt: utriusque uerbi proximas syllabas inflexa subter uirgula iungunt, ut 

est Turnus ut ante‿uolans. 

                                                           
36 Sete dos exemplos elencados nesse trecho (pix, res, leges, Tullius, Catullus, Cethegus e Athena) são encontrados 

da Arte maior de Donato. O texto em si também se assemelha ao de Donato, contendo alguns trechos idênticos, 

embora não na mesma medida que o encontrado em outros capítulos. 
37 Reconstituição de Keil (1871) a partir do texto grego. 
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Item apostrophon cum uocalem ultimam subtrahimus. Hanc sic notant: ad caput eius 

consonantis, cui uocalis subtracta est, inflexam uirgulam, quae ad eam spectat, apponunt, ut 

tanton’ me crimine dignum. 

 

4. Ademais, a forma do acento agudo é um I oblíquo ascendente na direção direita; a do 

acento grave é um I oblíquo descendente na direção direita; o acento circunflexo desenha um 

C virado para baixo. Letras I transversais marcam o acento longo; letras C viradas para cima 

marcam o breve. Mas vemos, naqueles, os sons serem discernidos; nesses, os tempos. Um H 

adscrito fornecerá aspiração; se não for adscrito, ausência de aspiração38. 

A eles acrescenta-se o hífen, quando ligamos duas palavras como se fossem uma na 

pronúncia, e sua forma se manifesta assim: as sílabas adjacentes de ambas as palavras são 

conectadas por uma marca longitudinal abaixo delas, como em Turnus ut ante‿uolans39. 

O mesmo ocorre com o apóstrofo, quando subtraímos a última vogal. Marca-se assim: 

na parte superior da consoante da qual a vogal foi subtraída coloca-se uma marca longitudinal 

curvada, a qual é vista junto a ela, como em tanton’ me crimine dignum40. 

 

DE DISTINCTIONE 

 

II. 5. Distinctio est silentii nota, quae in legendo dat copiam spiritus recipiendi, ne 

continuatione deficiat. Hae tres sunt, quarum diuersitas tribus punctis diuerso loco positis 

indicatur. Vbi plenus est sensus, punctum ad caput litterae ponimus, et est liberum cessare 

prolixius. Vbi sensu nondum pleno respirari oportet, ad mediam litteram dabimus punctum. Vbi 

sub ipsum finem implendi sensus ita suspendimus, ut statim id quod sequitur subicere 

debeamus, imam litteram puncto notamus. 

 

DA PONTUAÇÃO 

 

II. 5.41 A pontuação é uma marca de silêncio, que oferece uma oportunidade para 

recuperar o fôlego durante a leitura, de modo que não ocorra uma falha na pronúncia 

                                                           
38 Bonnet (2005) observa que Dositeu antecipa a informação sobre a aspiração, que geralmente vem depois do 

hífen e do apóstrofo. Isso provavelmente foi feito para manter a analogia com os acentos gregos, já que os dois 

acentos que o grego tem a mais em relação ao latim (os espíritos) são na verdade marcas de aspiração. 
39 Esse exemplo é uma citação da Eneida, IX, 47. 
40 Eneida, X, 668. 
41 Diferimos aqui da numeração de capítulos encontrada na edição de Bonnet (2005), que traz “III.5”, como se 

esse fosse o terceiro capítulo. Optamos por manter “II” por considerarmos que se trata de um erro tipográfico. Isso, 
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continuada. As marcas de pontuação são três, cuja diferença é indicada por três pontos 

colocados em lugares diversos. Quando o sentido está completo, colocamos o ponto junto à 

parte superior da letra, e é lícito fazer uma pausa mais longa. Quando é necessário respirar 

durante um sentido ainda incompleto, colocamos o ponto junto ao meio da letra. Quando 

suspendemos um sentido que está para ser concluído no mesmo domínio para imediatamente 

submetê-lo ao que se segue, marcamos a parte inferior da letra com o ponto42. 

 

DE VOCE 

 

III. 6. Vox est aer ictus sensibilis auditu, quantum in ipso est. Omnis uox aut articulata 

est aut confusa. Articulata est quae litteris comprehendi potest. Confusa est quae scribi non 

potest. 

 

DA VOZ 

 

III. 6. A voz é o ar expirado perceptível pela audição na medida do que carrega em si 

mesmo. Toda voz é articulada ou indistinta. A articulada é a que pode ser compreendida pelas 

letras; a indistinta é a que não pode ser escrita43. 

 

DE LITTERIS 

 

IV. 7. Littera est elementum uocis articulatae. Elementum est unius cuiusque rei initium, 

a quo sumitur incrementum et in quod resoluitur. Accidunt uni cuique litterae nomen, figura, 

potestas. Nomen est quo appellatur, figura qua notatur, potestas qua ualet. Litterarum sunt aliae 

uocales, aliae consonantes. 

                                                           
naturalmente, causará um desencontro entre a nossa numeração de capítulos e a dele, mas não por muito tempo, 

pois, posteriormente, provavelmente em outro erro tipográfico, dois capítulos são numerados como “VII”. Sendo 

assim, nosso capítulo II corresponde ao III de Bonnet (2005); III, ao IV; IV, ao V; V, ao VI; VI, ao primeiro VII; 

VII, ao segundo VII. Dele em diante, os números correspondem. 
42 Essa seção é uma das mais autorais de Dositeu, não recorrendo a trechos de outras gramáticas. 
43 Essa definição é uma reprodução palavra por palavra do trecho sobre voz encontrado na Arte maior de Donato. 

Mas Bonnet (2005) observa que a primeira frase é uma tradução direta de uma definição grega encontrada em 

Mário Vitorino (ἀὴρ πεπληγμένος αἰσθητὸς ἀκοῇ, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐστιν), definição esta que se tornou canônica 

(apesar de a tradução que o próprio Mário Vitorino oferece para o latim ser diferente). 
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Vocales sunt quae per se proferuntur et per se syllabam facere possunt. Sunt autem 

numero V: a e i o u. Ex his duae, i et u, transeunt in consonantium potestatem, cum aut ipsae 

inter se geminantur aut cum aliis uocalibus iunguntur, ueluti Iuno, uates. 

Consonantium species est duplex: sunt enim aliae semiuocales, aliae mutae. 

Semiuocales sunt quae per se quidem proferuntur, sed per se syllabam facere non possunt. Sunt 

autem numero VII: f, l, m, n, r, s, x. Ex his duplex est x; constat enim aut ex g et s, ut rex, regis, 

aut ex c et s, <ut>44 pix, picis. Ideoque littera negatur. Mutae sunt quae nec per se proferri 

possunt nec syllabam facere. Sunt autem numero VIIII: b, c, d, g, h, k, p, q, t. Ex his superuacuae 

quibusdam uidentur k et q, quod c littera harum locum possit implere. H quoque aspirationis 

nota, non littera existimatur. Y et z propter graeca nomina admittimus. 

 

DAS LETRAS45 

 

IV. 7. A letra é o elemento da voz articulada. O elemento é o fundamento de cada 

matéria; o aumento46 é obtido a partir dele e nele se dispersa. As letras têm como acidentes47, 

cada uma, nome, forma e valor. O nome é com o que é identificada; a forma, com o que é 

marcada; o valor, com o que vale. Algumas letras são vogais, outras, consoantes. 

As vogais são aquelas que se pronunciam sozinhas e sozinhas podem formar sílaba. 

Ademais, são cinco em número: a, e, i, o e u. Dentre elas, duas, i e u, transitam para o valor de 

consoante, seja quando se repetem entre si, seja quando se ligam a outras vogais, tal como em 

Iuno e uates48. 

A categoria das consoantes se divide em duas partes. Com efeito, algumas são 

semivogais, outras, mudas. As semivogais são aquelas que se pronunciam sozinhas, mas 

sozinhas não podem formar sílaba. Ademais, são sete em número: f, l, m, n, r, s e x. Dentre elas, 

x é dupla. Constitui-se, com efeito, ou a partir de g e s, como em rex/ regis, ou de c e s, como 

em pix/ picis, de modo que a letra é anulada49. As mudas são aquelas que não se pronunciam 

                                                           
44 Presente apenas no manuscrito M. 
45 Esse capítulo é inteiramente tirado da Ars grammatica de Carísio, embora seja uma versão muito condensada. 

Dositeu mantém apenas a explicação mais básica de cada letra e reduz a quantidade de exemplos. 
46 Ou “incremento” (incrementum). Refere-se a todas as partículas que se juntam a outras para aumentá-las (grosso 

modo, desinências). 
47 Em latim, accido, relativo a accidens, -tis. Schad (2007) define o termo como “qualidade acidental”, isto é, as 

propriedades não definitivas, sujeitas a variação. 
48 Como na seção dedicada aos acentos, não julgamos necessário traduzir os exemplos que aparecem aqui. Neste 

caso, eles servem apenas para elucidar em que contextos cada letra pode aparecer e, novamente, seu significado 

não é relevante para o texto. 
49 No sentido de que, ao cair do nominativo para as outras formas, o x é apagado e substituído por g ou c e s. 
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sozinhas e nem podem formar sílaba. Ademais, são nove em número: b, c, d, g, h, k, p, q e t. 

Dentre elas, k e q parecem redundantes para alguns, porque a letra c pode ocupar o lugar delas. 

H também, enquanto marca de aspiração, não é valorizada como letra. Admitimos y e z por 

causa dos nomes gregos. 

 

8. A littera uocalis, quae quidem per se facit syllabam breuem et longam itemque conexa 

cum aliis tam praeposita quam media finiensque, ut Ahala; nota etiam praenominis, cum Aulum 

sola significat. E littera uocalis per se nominata itemque cum aliis iuncta et breues facit syllabas 

et longas. I littera uocalis interdum transiens in consonantium potestatem per se nec minus aliis 

sociata tam breues facit syllabas quam longas. Nota numeri, cum unum significat. O littera 

uocalis tam corripitur quam producitur et singularis et cum aliis copulata. V littera uocalis non 

numquam transiens in consonantium potestatem corripitur produciturque et sola et cum aliis 

coniuncta; nota numeri, cum V significat. 

 

8. A letra a é uma vogal que forma sílabas breves e longas tanto sozinha quanto ligada 

a outras, seja na primeira posição, na do meio ou na final, como em Ahala. É, ainda, marca de 

prenome, quando sozinha significa Aulus. A letra e é uma vogal que pode ser encontrada tanto 

sozinha quanto ligada a outras e forma sílabas breves e longas. A letra i é uma vogal que 

ocasionalmente transita para o valor de consoante e que forma tanto sílabas breves quanto 

longas quando sozinha, mas não ligada a outras. Marca também um número, significando 1. A 

letra o é uma vogal pronunciada tanto breve quanto longa, sozinha ou combinada com outras. 

A letra u é uma vogal que ocasionalmente transita para o valor de consoante e é pronunciada 

breve e longa, sozinha ou ligada a outras. Marca também um número, significando 5. 

 

9. F littera consonans semiuocalis incipit syllabam tam praeposita uocali quam 

semiuocali, ut flumen, fons. L littera consonans semiuocalis liquida tam praeponitur uocalibus 

in syllaba quam subiungitur: praeponitur, cum laudem, legem et his similia scribimus; 

subiungitur, tamquam alma. Subiungitur item consonantibus, cum Clodium nominamus. Cum 

sola ponitur, Lucium significat; item numerum, cum L significat. M littera consonans 

semiuocalis liquida tam praeponitur uocalibus quam subiungitur, tamquam monet, commonet. 

Subiungitur et consonantibus, cum agmina dicimus; nota praenominis, cum Marcum sola 

scripta significat. N littera consonans semiuocalis liquida tam praeponitur uocalibus quam 

subiungitur, ut natus, ante. Item subiungitur et consonantibus, ut Cnidius, Cythnius. Nota 
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praenominis, cum sola Numerium significat; item consonanti subiuncta g Gnaeum, quem 

antiqui Gnaeuum, nunc uolgo breuius audimus Gnaeum, etiam si nominis causa ponimus. R 

littera consonans semiuocalis liquida tam praeponitur uocalibus quam subiungitur, ut ramus, 

arma. Item consonantibus subiungitur, ut in Crasso. S littera consonans semiuocalis tam 

praeponitur uocalibus consonantibusque quam subiungitur uocalibus, ut satis, statis. X littera 

consonans semiuocalis duplex in media tantum parte locutionum apud nos uocalibus praeposita, 

ut fraxinus, aliquando finiens, ut uertex. In peregrinis tantum nominibus prima ponitur, ut in 

Xantho, Xenone; nota numeri, cum decem significat. 

 

9. A letra f é uma consoante semivogal que começa sílabas, tanto preposta a uma vogal 

quanto a uma semivogal, como em flumen e fons. A letra l é uma consoante semivogal líquida 

que é tanto preposta quanto posposta a vogais na sílaba: preposta, quando escrevemos laus, lex 

e semelhantes; posposta, como em alma; do mesmo modo, é posposta a consoantes, como 

quando denominamos Clodius. Quando aparece sozinha, significa Lucius; do mesmo modo, 

atua como número, significando 50. A letra m é uma consoante semivogal líquida que é tanto 

preposta quanto posposta a vogais, como em monet e commonet, e é posposta a consoantes, 

como quando dizemos agmen. É marca de prenome, quando, escrita sozinha, significa Marcus. 

A letra n é uma consoante semivogal líquida que é tanto preposta quanto posposta a vogais, 

como em natus e ante; do mesmo modo, é posposta a consoantes, como em Cnidius e Cythnius. 

É marca de prenome, quando sozinha significa Numerius; do mesmo modo, quando posposta à 

consoante G, significa Gnaeus, nome que, oriundo do antigo Gnaeuus, agora ouvimos 

comumente o mais breve Gnaeus, ainda que remontemos à origem do nome. A letra r é uma 

consoante semivogal líquida que é tanto preposta quanto posposta a vogais, como em ramus e 

arma; do mesmo modo, é posposta a consoantes, como em Crassus. A letra s é uma consoante 

semivogal que é tanto preposta a vogais e consoantes quanto posposta a vogais, como em satis 

e statis. A letra x é uma consoante semivogal dupla que tanto é preposta por nós a vogais no 

meio das palavras, como em fraxinus, quanto por vezes as finaliza, como em uertex; nos nomes 

estrangeiros, é colocada apenas no começo, como em Xhantos e Xenon. Marca também número, 

significando 10. 

 

10. B littera consonans muta tam praeponitur uocalibus quam subiungitur; praeponitur 

et semiuocalibus, ut in Blesamio; propinqua p litterae, qua saepe mutatur, ut supponunt. C littera 

consonans muta tam praeponitur uocalibus consonantibusque quam subiungitur, ut capiens, 
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scelestus; nota praenominis <cum sola Gaium significat; item numeri,>50 cum centum 

significat. D littera consonans muta tam praeponitur uocalibus quam subiungitur, ut datus, 

additus. Propinqua litteris consonantibus his: s, c, g, l, p, r, m, t, quae succedunt in locum eius, 

ut <asside,>51 accipe, aggere, alliga, appara, arripe, ammitte, attende; nota praenominis, cum 

Decimum significat, item numeri, cum quingentos significat. G littera consonans muta tam 

praeponitur uocalibus quam subiungitur, ut gere, aggere; praeponitur et consonantibus, ut in 

agmine, magno, grege, glire. H proprie continens aspirationem recepta uolgo ut nos dicimus 

καταχρηστικώς in numerum mutarum omnibus uocalibus praeponitur, nulli subiungitur nisi 

consonantibus, ut in Thrasea, Thracia graecisque nominibus, ut Thebae. K littera consonans 

muta notae tantum causa ponitur, cum aut kalendas sola significat, aut Kaesonem, aut kaput, 

aut kalumniam, aut Karthaginem. P littera consonans tam praeponitur uocalibus quam 

subiungitur, ut in his ponit, opponit; praeponitur et consonantibus, ut plaudit, prandit; nota 

praenominis, cum sola Publium significat, et cum r praeposita populum Romanum et subiecta r 

rem publicam et praeposita c litterae patres conscriptos. Q littera consonans muta ex c et u 

litteris composita, nota praenominis, cum Quintum sola significat, item honoris uel dignitatis, 

cum quaestorem indicat, nec minus populum, cum ea notamus Quirites. Soli u litterae 

praeponitur. T littera consonans muta tam praeponitur uocalibus quam subiungitur, ut tulit, 

attulit. Praeponitur et consonantibus, ut trabea, Aetna; nota praenominis, cum sola Titum 

significat. His, ut supra dictum est, accedunt propter peregrinas dictiones z et y, ut in Zenone et 

Hyacintho. 

 

10. A letra b é uma consoante muda que é tanto preposta quanto posposta a vogais; e é 

preposta a semivogais, como em Blesamius; contígua à letra p, frequentemente se transforma 

nela, como em supponut. A letra c é uma consoante muda que é tanto preposta quanto posposta 

a vogais e consoantes, como em capiens e scelestus. É marca de prenome, quando, sozinha, 

significa Gaius; do mesmo modo, atua como marca de número, significando 100. A letra d é 

uma consoante muda que é tanto preposta quanto posposta a vogais, como em datus e additus; 

e, preposta às consoantes s, c, g, l, p, r, m e t, estas sobem para a sua posição, como em asside, 

accipe, aggere, alliga, appara, arripe, ammitte e attende. É marca de prenome, quando significa 

Decius; do mesmo modo, atua como marca de número, significando 500. A letra g é uma 

consoante muda que é tanto preposta quanto posposta a vogais, como em gere e aggere; e é 

                                                           
50 Adicionado por Keil (1871) com base no texto de Carísio. 
51 Adicionado por Keil (1871). A edição de Bonnet (2005) mantém a adição. 
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preposta a consoantes, como em agmine, magno, grege e glire. H contém propriamente a 

aspiração; admitida em geral no gênero das mudas, o que nós chamamos de καταχρηστικώς 

[“catacrético”], é preposta a todas as vogais; nunca é posposta, a não ser a consoantes, como 

em Thrasea e Thracia e nos nomes gregos, como Thebae. A letra k é uma consoante muda 

usada tanto no sentido original quanto no de marca, quando, sozinha, significa kalendae, Kaeso, 

kaput, kalumnia ou Karthago. A letra p é uma consoante que é tanto preposta quanto posposta 

a vogais, como em ponit e opponit; e é preposta a consoantes, como em plaudit e prandit. É 

marca de prenome, quando, sozinha, significa Publius; quando preposta a R, significa populus 

Romanus; posposta a R, res publica; e, preposta à letra c, patres conscripti. A letra q é uma 

consoante muda composta das letras c e u. É marca de prenome, quando sozinha significa 

Quintus; do mesmo modo, atua como marca de honra ou dignidade, indicando questor; e não 

menos identifica o povo, quando com ela marcamos os quirites. É preposta apenas à letra u. A 

letra t é uma consoante muda que é tanto preposta quanto posposta a vogais, como em tulit e 

attulit; e é preposta a consoantes, como em trabea e Aetna. É marca de prenome, quando, 

sozinha, significa Titus. Z e y, como dito acima, juntam-se a elas por causa de palavras 

estrangeiras, como Zenon e Hyacinthus. 

 

DE SYLLABA 

 

 V. 11. Syllaba est littera uocalis uel litterarum coetus per aliquam uocalem 

comprehensus, hoc est litterarum iuncta enuntiatio. Syllabae dicuntur a graecis 

comprehensionibus. Hae autem aut breues sunt aut longae. Breues correpta uocalis facit aut 

cum antecedente consonante littera uocalis in fine syllabae corripitur, longas producta. In breui 

syllaba tempus est unum, in longa duo. 

Syllabae aut natura longae sunt, aut positione. Natura longae fiunt, cum singulae uocales 

litterae producuntur, ut a et e, aut cum duae, ut ua, aut cum tres, ut uae; positione autem, cum 

correpta uocalis sequentes habet duas consonantes. Et hae aut in eadem syllaba inueniuntur, ut 

ars, aut in proxima, ut amnis, aut in duas syllabas diuisae, ut arma. Sed et duplex littera x 

duarum consonantium loco fungitur. Haec quoque et in eadem syllaba solet esse, ut nox, et in 

proxima, ut axis. Item et uocalis loco consonantis posita, ut seruus iniustus. 
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DA SÍLABA52 

 

V. 11. A sílaba é uma vogal ou um encontro de letras estabelecido por meio de alguma 

vogal, isto é, a pronúncia conectada das letras. As sílabas são chamadas pelos gregos de 

“ligações”53. Ademais, elas são breves ou longas. A vogal breve forma as sílabas breves, ou 

isso ocorre quando a vogal no final da sílaba é reduzida pela consoante antecedente; a vogal 

longa forma as sílabas longas. Na sílaba breve, há um tempo; na longa, dois. 

As sílabas são longas por natureza ou por posição. As longas por natureza se fazem com 

vogais solitárias que são pronunciadas longas, como a e e, com duas juntas, como ua, ou com 

três, como uae; fazem-se por posição, porém, quando a vogal breve é seguida de duas 

consoantes. E estas podem se encontrar ou na mesma sílaba, como em ars, na próxima, como 

em amnis, ou ainda divididas em duas sílabas, como em arma. E mesmo a letra dupla x ocupa 

o lugar de duas consoantes; ela também pode se encontrar na mesma sílaba, como em nox, ou 

na próxima, como em axis. O mesmo vale para uma vogal colocada em lugar de consoante, 

como ocorre em seruus e iniustus. 

 

DE COMMVNIBVS SYLLABIS 

 

VI. 12. Communes syllabae fiunt modis IIII: primo, si correpta uocalis excipiatur a 

duabus consonantibus, quarum prior sit muta, sequens liquida. Breuis enim est in hoc: tune 

Clytaemnestrae foedasti uiscera ferro; longa autem in hoc: Cyclops, Aetnaeus cultor, Neptunia 

proles. At si duae consonantes in duas syllabas fuerint diuisae, non fit communis, sed positione 

longa, ut supra retulimus: hoc erat alma parens; nec si semiuocalis in unitatem cum liquida 

ueniat, ut sors. Altero modo fiunt communes, cum uocalis producta excipitur a uocali: brevis 

sic te Corydon o Alexi, longa uero sic, Inoo Melicertae. Natura enim longa est o littera, quae 

supra pro breui recipitur. Tertio modo, ubi breuis syllaba finiens partem orationis a uocali 

<excipitur>54: est enim <longa in hoc>55: hic, ait, et nostris inluserat aduena regnis, breuis in 

                                                           
52 Essa seção é adaptada da correspondente encontrada na Ars grammatica de Carísio. Novamente, Dositeu reduz 

as definições e a quantidade de exemplos. 
53 Numa escolha curiosa, aqui Dositeu não mantém o termo em grego, muito embora o encontremos no próprio 

Carísio, sua fonte. A razão para isso possivelmente estaria relacionada a uma tentativa não de explicitar uma 

terminologia, mas sim de reforçar a definição de sílaba enquanto ligação entre letras. É digno de nota que, na 

versão em grego, Dositeu usa tanto o termo mais específico para sílaba, σῠλλᾰβή como também um mais geral 

para “ligação”, σύλληψη. 
54 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
55 Presente apenas nos manuscritos H e M. 
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hoc: itur in antiquam siluam, stabula alta ferarum. Quarto modo, si desinat in consonantem et 

excipiatur a littera h; est enim breuis sic: hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis; longa 

uero sic: terga fatigamus hasta, nec tarda senectus. 

 

DAS SÍLABAS COMUNS56 

 

VI. 12. As sílabas comuns se fazem de quatro modos. O primeiro é quando uma vogal 

breve é seguida por duas consoantes, das quais a anterior é muda e a seguinte é líquida. Há uma 

breve, por exemplo, em: tune57 Clytaemnestrae foedasti uiscera ferro58; uma longa, porém, em 

Cyclops, Aetnaeus cultor, Neptunia proles. Todavia, se duas consoantes tiverem sido separadas 

em duas sílabas, não se faz uma comum, mas uma longa por posição, como relatamos acima, o 

que se vê em: hoc erat alma parens59; também não se uma semivogal vier ligada a uma líquida, 

como em sors. De um outro modo, as comuns se fazem quando uma vogal longa é seguida de 

uma vogal; há uma breve, assim, em: te Corydon o Alexi60; uma longa, entretanto, em: Inoo 

Melicertae61. Com efeito, é longa por natureza a letra o que é usada acima antes de uma breve. 

De um terceiro modo, quando uma sílaba breve que termina uma parte da oração é seguida de 

uma vogal; há, por exemplo, uma longa em: hic, ait, et nostris inluserat aduena regnis62; uma 

breve, porém, em: itur in antiquam siluam, stabula alta ferarum63. De um quarto modo, se 

termina em consoante e é seguida da letra h; há, por exemplo, uma breve, assim, em: hic uir, 

hic est, tibi quem promitti saepius audis64; uma longa, entretanto, em: terga fatigamus hasta, 

nec tarda senectus65. 

 

DE DICTIONE 

 

VII. 13. Dictio est ex syllabis finita cum significatione certa locutio, ut est dico facio. 

Quaedam dictiones sunt simplices, ut facio, quaedam compositae, ut conficio. Ex compositis 

                                                           
56 Esse capítulo também é uma adaptação reduzida do encontrado em Carísio (embora alguns trechos e exemplos 

sejam comuns também com os de Diomedes). 
57 Novamente, os destaques são nossos, seguindo o modelo de Bonnet (2005). 
58 Também aqui consideramos a tradução dos exemplos dispensável. 
59 Eneida, II, 664. 
60 Bucólicas, II, 65. 
61 Geórgicas, I, 437. 
62 Eneida, IV, 591. 
63 Eneida, VI, 179. 
64 Eneida, VI, 791. 
65 Eneida, IX, 610. 



39 
 

dictionibus quaedam fiunt ex duobus imperfectis, ut sinciput, cum intellegatur sematum caput; 

quaedam ex imperfecto et integro, ut est cismare, quo significatur citra mare; quaedam ex 

integro et imperfecto, ut est cornucen, cum intellegatur cornu canens; quaedam ex duobus 

integris, ut est omnipotens. 

 

DA PALAVRA66 

 

VII. 13. A palavra é a pronúncia definida das sílabas com significado determinado, como 

dico [“digo”] e facio [“faço”]. Algumas palavras são simples, como facio, outras são compostas, 

como conficio [“concluo”]. Dentre as palavras compostas, algumas se fazem a partir de dois 

elementos incompletos, como sinciput [“bochecha”], que é entendida como sematum caput 

[“metade” + “cabeça”]; algumas, a partir de um incompleto e um completo, como cismare 

[“aquém-mar”], que significa citra mare [“deste lado” + “mar”]; outras, a partir de um completo 

e um incompleto, como cornucen [“corneta”], que é entendida como cornu canens [“chifre” + 

“que canta”]; outras ainda, a partir de dois completos, como omnipotens [“onipotente”]67. 

 

<DE ORATIONE>68 

 

VIII. 14. Oratio est ore emissa et per dictiones ordinata pronuntiatio, uelut oris ratio. 

Orationis partes sunt octo, nomen pronomen uerbum participium aduerbium praepositio 

coniunctio interiectio; quibusdam uidetur et appellatio. 

 

DA ORAÇÃO 

 

VIII. 14. A oração [oratio] é a pronúncia emitida pela boca e ordenada pelas palavras69, 

como se fosse o “raciocínio da boca” [oris ratio]70. As partes da oração são oito: nome, 

                                                           
66 Mais uma vez, esse capítulo reproduz Carísio palavra por palavra. A única alteração é o último exemplo. 
67 Essa é a única alteração em relação ao texto de Carísio, que traz sacrauia [“via sacra”] como exemplo de dois 

completos. Omnipotens é usado por Carísio em outra ocasião (como um dos exemplos de forma dos nomes), mas 

como uma formação entre um incompleto e um completo. Bonnet (2005) acredita que Dositeu apenas não leva em 

consideração o peso nas formações compostas, já que o i de omni é longo, mas em omnipotens torna-se breve, o 

que deveria torná-lo um incompleto. Tolkiehn (1913) toma a mudança como indício da adesão de Dositeu ao 

cristianismo, algo que Bonnet (2005) descarta. 
68 Título adicionado por Keil (1871), reconstituído a partir do texto grego. 
69 A definição de Dositeu é idêntica à encontrada em Donato, que, por sua vez, a atribui a Escauro. 
70 A relação entre oratio e oris ratio não pode ser reproduzida facilmente em português, dadas as diferenças lexicais 

entre as línguas. Assim, optamos por apresentar a tradução seguida do termo em latim. 
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pronome, verbo, particípio, advérbio, preposição, conjunção e interjeição71. E, para alguns, há 

também o nome comum72. 

 

<DE NOMINE>73 

 

 IX. 15. Nomen est pars orationis cum casu sine tempore rem corporalem <aut 

incorporalem>74 significans proprie communiterue; proprie, <ut>75 Roma, Tiberis; 

communiter, <ut>76 ciuitas, flumen. Nomen dicitur, quod unamquamque rem notat, quasi 

notamen sublata media syllaba per syncopen, uel a graeca origine παρὰ τὸ ὄνομα. 

 

DO NOME77 

 

 IX. 15. O nome é a parte da oração com caso e sem tempo que significa algo concreto 

ou abstrato e é próprio ou comum; próprio, como Roma [“Roma”] e Tiberis [“Tibre”]; comum, 

como ciuitas [“cidadania”] e flumen [“rio”]. Diz-se nome [nomen] porque denota cada coisa, 

como se fosse notamen [“denotação”, “marcação”]78 com a sílaba do meio removida por 

síncope, ou porque vem de uma origem grega, παρὰ τὸ ὄνομα. 

  

                                                           
71 A ordem enunciada por Dositeu é a mesma em que as partes da oração serão exploradas ao longo da gramática. 

Essa ordem varia a depender do autor, que pode priorizar uma organização mais lógica ou mais pedagógica. Bonnet 

(2005) identifica que, em geral, há dois pontos em que os gramáticos diferem mais: na ordem entre particípio e 

advérbio e na entre preposição e conjunção. Dositeu opta por trazer os particípios primeiro, organizando assim a 

gramática de maneira lógica: primeiro todos os elementos declináveis, depois os não declináveis. Na ordem entre 

preposição e conjunção, Bonnet (2005) sugere que o critério de escolha foi seguir a tradição grega. 
72 Essa passagem remete a uma discussão relacionada ao escopo do termo nomen (“nome”), que pode se referir a 

“substantivos” em geral, ou, mais especificamente, a nomes próprios, com o termo appellatio (“apelação”) – e o 

adjetivo correspondente, appellatium (“apelativo”) – reservado para os substantivos comuns. A referência fica 

pouco clara no texto de Dositeu, que não discute a questão. Sua presença parece ser apenas um lembrete para o 

leitor que possivelmente encontraria outra classificação em outras leituras. 
73 Título adicionado por Keil (1871). 
74 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
75 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
76 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
77 Esse capítulo é quase idêntico ao encontrado na compilação do Anônimo de Bobbio. Todavia, como aponta 

Dickey (2016), esse texto provavelmente não foi a fonte de Dositeu; uma terceira obra teria sido reproduzida em 

ambas. Algumas definições e exemplos de ambos remontam a Carísio. Novamente, as diferenças entre o texto de 

Dositeu e o encontrado no Anônimo de Bobbio se resumem a uma apresentação mais reduzida (menos explicações 

e exemplos). 
78 Como ocorre com oratio e oris ratio, a relação entre nomen e notamen não é facilmente replicável em português, 

sendo necessário recorrer a glosas nas duas línguas. 
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16. <Nomina aut propria sunt aut appellatiua. 

Propria sunt>79 nomina quae specialiter proprieque dicuntur, item quae unica et sola 

sunt deorum, ut Iuppiter, hominum: Romulus, urbium, ut Roma, prouinciarum, ut Africa, 

insularum, ut Sicilia, montium: Apenninus, Pyrenaeus, fluminum, ut Pactolus. Propriorum 

nominum alia sunt praenomina, quae nominibus gentiliciis praeponuntur: Marcus, Publius; alia 

propria gentilicia, quae a familia et gente descendunt, ut Porcius Cornelius; alia cognomina 

quae nominibus gentiliciis subiunguntur: Cato Scipio. Ordinantur enim sic: Marcus Porcius 

Cato, Publius Cornelius Scipio; alia agnomina, quae cognominibus ex aliqua ratione aut uirtute 

adduntur, ut Africanus, Creticus et his similia. 

 Appellatiua nomina sunt quae generaliter communiterque dicuntur. Haec in duas species 

diuiduntur. Alia enim significant res corporales, quae uideri tangique possunt, et a quibusdam 

uocabula appellantur, ut homo, arbor, pecus, quae nos corporalia uocamus. Alia quae <a>80 

quibusdam appellationes dicuntur et sunt incorporalia, quae intellectu tantummodo 

percipiuntur, uerum neque uideri nec tangi possunt, ut est pietas, iustitia, decus, dignitas, 

facundia, doctrina. Ea nos appellatiua dicimus. 

 

16. Os nomes são próprios ou comuns. 

Os próprios são os nomes usados de modo específico e particular, como os que são 

únicos e exclusivos de deuses, como Iuppiter [“Júpiter”], de homens, como Romulus 

[“Rômulo”], de cidades, como Roma [“Roma”], de províncias, como Africa [“África”], de ilhas, 

como Sicilia [“Sicília”], de montanhas, como Apenninus [“Apeninos”] e Pyrenaeus 

[“Pirineus”], e de rios, como Pactolus [“Pactolo”]. Outros nomes próprios são os prenomes, os 

quais são prepostos aos gentílicos, como Marcus [“Marco”] e Publius [“Públio”]; outros 

próprios são os gentílicos, os quais se originam na família e na linhagem, como Porcius 

[“Pórcio”] e Cornelius [“Cornélio”]; outros são os cognomes, os quais são pospostos aos nomes 

gentílicos, como Cato [“Catão”] e Scipio [“Cipião”]. Com efeito, são ordenados assim: Marcus 

Porcius Cato [“Marco Pórcio Catão”], Publius Cornelius Scipio [“Públio Cornélio Cipião”]; 

outros são os agnomes, os quais são adicionados aos cognomes por alguma razão ou virtude, 

como Africanus [“Africano”], Creticus [“Crético”] e outros semelhantes a esses. 

Nomes comuns são os que chamamos de gerais. Eles se dividem em duas categorias. 

Com efeito, alguns representam coisas concretas, que podem ser vistas e tocadas, como homo 

                                                           
79 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
80 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
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[“homem”], arbor [“árvore”] e pecus [“gado”]; são chamados de vocábulos por alguns, mas 

nós chamamos de concretos. Outros, denominados nomes comuns por alguns, são abstratos, 

percebidos unicamente pelo intelecto, e não podem ser vistos verdadeiramente, nem tocados, 

como pietas [“piedade”], iustitia [“justiça”], decus [“glória”], dignitas [“dignidade”], facundia 

[“eloquência”] e doctrina [“doutrina”]. Esses nós denominamos nomes comuns81. 

 

 17. Nomini accidunt haec: qualitas, genus, figura, numerus, casus. 

Qualitas est qua intellegitur proprium sit nomen an appellatiuum. 

Genera nominum sunt IIII: masculinum femininum, <neutrum, commune. Masculinum 

est cui praeponitur hic, ut hic praeceptor; femininum>82 est cui praeponitur haec, ut haec 

schola; neutrum cui praeponitur hoc, ut hoc scrinium; commune est cui praeponitur hic, et haec 

et hoc: felix. Sunt et promiscua, quae Graeci ἐπίκοινα appellant: cum quod necessarie masculino 

genere pronuntiatur etiam feminino intellegitur, uel contra feminino pronuntiatur etiam 

masculino <accipitur>83, ut passer, aquila, anser, mustela. 

Figurae nominum sunt duae: simplex et composita: simplex, <ut>84 felix; <composita, 

ut infelix>85. Componuntur <autem>86 nomina modis IIII: ex duobus integris, ut suburbanum; 

ex duobus corruptis, ut opifex; ex integro et corrupto, ut ineptus, artifex;, ex corrupto et integro, 

ut armipotens; aliquando ex pluribus, ut inexpugnabilis, inexorabilis. 

Numeri sunt II: singularis, ut hic Cato; pluralis, ut hi Catones. Sunt autem quaedam 

nomina semper pluralia, ut sordes, moenia. Quaedam singularem pluralemque numerum 

communiter significant, ut dies, nubes; quaedam positione singularia, intellectu pluralia, ut 

populus, contio; quaedam positione pluralia, intellectu singularia, ut Cumae, Athenae, Thebae. 

 

  

                                                           
81 Essa passagem se torna extremamente confusa com o uso indiscriminado dos termos appellatio e appellatiuus 

com diferentes sentidos. Como estabelecido anteriormente, nomen pode se referir a nomes em geral ou apenas aos 

próprios, com appellatio se referindo aos comuns; da mesma maneira, appellatio pode se referir aos nomes comuns 

em geral ou, nesse subconjunto, apenas aos abstratos (em oposição ao termo uocabulum, que se refere aos 

concretos). A ausência de qualquer explicação deixa o texto aparentemente desconexo, embora um leitor com 

conhecimento prévio da nomenclatura provavelmente conseguisse compreendê-lo (ainda assim, a última frase, ea 

nos appellatiua dicimus, parece redundante). Essa passagem, assim como todo o restante do capítulo, é idêntica à 

encontrada na compilação do Anônimo de Bobbio, o que sugere que Dositeu não viu necessidade de esclarecer o 

conteúdo para o seu público. 
82 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
83 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
84 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
85 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
86 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e no texto grego. 
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17. Os nomes têm como acidentes: qualidade, gênero, forma, número e caso. 

Com a qualidade, entende-se se o nome é próprio ou comum87. 

Os gêneros dos nomes são quatro: masculino, feminino, neutro e comum. O masculino 

é ao qual se pode antepor hic, como em hic praeceptor [“preceptor”]; o feminino é ao qual se 

pode antepor haec, como em haec schola [“escola”]; o neutro, ao qual se pode antepor hoc, 

como em hoc scrinium [“escrivaninha”]88; o comum é ao qual podem se antepor hic, haec e 

hoc: felix [“feliz”]89. E há os ambivalentes, que os gregos chamam de ἐπίκοινα [“epicenos”], 

como o que necessariamente é pronunciado no gênero masculino, ainda que entendido como 

feminino, ou, ao contrário, é pronunciado no feminino, ainda que aceito como masculino, como 

passer [“pardal”], aquila [“águia”], anser [“ganso”] e mustela [“doninha”]. 

As formas dos nomes são duas: simples e composta. Simples, como felix [“feliz”]; 

composta, como infelix [“infeliz”]. Ademais, os nomes são compostos de quatro modos: a partir 

de dois completos, como suburbanum [“suburbano”]; a partir de dois incompletos, como opifex 

[“obreiro”]; a partir de um completo e um incompleto, como ineptus [“inapto”] e artifex 

[“artífice”]; ou a partir de um incompleto e um completo, como armipotens [“armipotente”]; às 

vezes, são compostos a partir de mais ainda, como inexpugnabilis [“inexpugnável”] e 

inexorabilis [“inexorável”]. 

Os números são dois: singular, como hic Cato [“Catão”], e plural, como hi Catones 

[“Catões”]. Alguns nomes, porém, são sempre plurais, como sordes [“sordidez”] e moenia 

[“muralha”]. Alguns significam o número singular e o plural simultaneamente, como dies 

[“dia”] e nubes [“nuvem”]90; outros são singulares na forma, mas plurais no sentido, como 

populus [“povo”] e contio [“assembleia”]; outros, ainda, são plurais na forma, mas singulares 

no sentido, como Cumae [“Cumas”], Athenae [“Atenas”] e Thebae [“Tebas”]. 

 

18. Casus sunt VI: nominatiuus, genetiuus, datiuus, accusatiuus, uocatiuus, ablatiuus. 

Adicitur a diligentioribus etiam septimus casus. Semper ablatiuus uno modo profertur, cum a 

                                                           
87 O termo qualitas se refere a alguma propriedade inerente à parte da oração e, portanto, seu sentido variará. Nos 

nomes, a qualitas está relacionada à característica de ser próprio ou comum; já nos pronomes, por exemplo, à de 

ser definido ou indefinido. 
88 Os três exemplos são originais de Dositeu. No Anônimo de Bobbio, encontramos Aeneas (“Eneias”), musam 

(“musa”) e scamnum (“banco”). 
89 Os pronomes demonstrativos podem ser traduzidos para o português como “este” (hic), “esta” (haec) e “isto” 

(hoc). Todavia, devido à ausência de gênero morfológico neutro em português, seria difícil adaptar algo como hoc 

scrinium mantendo o pronome. Optamos por apresentar apenas a tradução do substantivo, portanto. 
90 Como observa Bonnet (2005), essa afirmação parece se basear essencialmente na forma base da palavra, qual 

seja, o nominativo, visto que, em alguns dos outros casos, há diferenciação morfológica entre singular e plural. O 

nominativo seria considerado o caso “verdadeiro”; as outras formas são apenas variações. 
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persona aut a loco aut a re ablatum quid <significetur>91, ueluti ab Aenea stirpem deducit 

Romulus, ab Vrbe in Africam redit, a libris Ciceronis intellectum est. Septimus uero casus 

modis IIII profertur: primo, cum in persona <aut in loco>92 aut in re intellegitur, ueluti in 

Scipione militaris uirtus enituit, in monte Caucaso poenas luit Prometheus, in statua Ciceronis 

uictoria coniuratorum <in>scribitur93, et interpretatur talis figura per dativum: ἐν τῷ Σκηπίωνι, 

ἐν τῷ Καυκάσῳ, ἐν τῷ ἀνδριάντι. Quae regula etiam in nominibus secundae declinationis, 

quorum ablatiuus et datiuus idem est, obseruatur et in nominibus tertiae declinationis, quorum 

item ablatiuus et datiuus idem est, ueluti ab hac securi <ab hoc>94 suaui. Secundo, cum ablatiui 

copulati genetivo interpretantur graeco, ueluti ducente dea elapsus est Aeneas: ἡγουμένης τῆς 

θεοῦ ἐξώλισθεν Αἰνείας, incusante Cicerone uictus <est>95 Catilina: κατηγοροῦντος 

Κικέρωνος ἡττήθη Κατιλίνας, studente Sacerdote differentia inuenta est: σπουδάζοντος 

Σακέρδωτος ἡ διαφορὰ ἡυρέθη. Tertio modo, cum hanc figuram graecam ἐλπίδι τοῦ δύνασθαι, 

προαιρέσει τοῦ λῃστεύειν, σχήματι τοῦ ἐπιβουλεύειν latine dixerimus spe posse, uoluntate 

latrocinandi, consilio insidiandi. Quarto modo, ueluti in illo: dicimus enim sic nullo timore 

hostium castra irrupit, nulla spe per uim potiundi uallo fossaque moenia circumdat, nullis 

custodibus palladium ereptum est, nullis insidiis palam uictus est hostis. Vbique enim deficit 

latinus sermo, scilicet ideo, quoniam duo ablatiui nominales sunt copulati; quodsi unus 

participialis sit, non deficit latinus sermo, sed plenus est, ut supra ducente dea elapsus <est>96 

et cetera quae in secundo modo exposuimus. 

 

18. Os casos são seis: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Um 

sétimo caso ainda é adicionado pelos mais cuidadosos. O ablativo é sempre enunciado de um 

único modo, quando significa algo proveniente de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa, 

tal como em ab Aenea stirpem deducit Romulus [“Rômulo descende da linhagem de Eneias”97], 

ab Vrbe in Africam redit [“ele retorna da Urbe para a África”] e a libris Ciceronis intellectum 

est [“isso foi compreendido a partir dos livros de Cícero”]. O sétimo caso, por outro lado, é 

enunciado de quatro modos98. O primeiro é quando é entendido como “em uma pessoa”, “em 

                                                           
91 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
92 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
93 Adaptado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
94 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base no Anônimo de Bobbio. 
95 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
96 Adicionado por Keil (1871) com base na passagem anterior. 
97 Destaques nossos, seguindo Bonnet (2005). 
98 Enquanto modernamente o locativo seria considerado o sétimo caso do latim, não é essa a divisão feita aqui. A 

descrição do sétimo caso deixa claro que se trata do que hoje chamaríamos de ablativo, o que inclui também a 

função locativa, mas não se limita a ela. O texto em si indica sutilmente que o sétimo caso poderia ser incluído no 
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um lugar” ou “em uma coisa”, tal como em in Scipione militaris uirtus enituit [“A virtude 

militar brilhou em Cipião”], in monte Caucaso poenas luit Prometheus [“Prometeu pagou as 

penas no monte Cáucaso”] e in statua Ciceronis uictoria coniuratorum inscribitur [“A vitória 

sobre os conspiradores está inscrita na estátua de Cícero”], e essa forma é traduzida pelo dativo: 

ἐν τῷ Σκηπίωνι, ἐν τῷ Καυκάσῳ, ἐν τῷ ἀνδριάντι. Confirma-se tal regra por meio dos nomes 

de segunda declinação, cujos ablativo e dativo são idênticos, bem como por meio dos de terceira 

declinação, cujos ablativo e dativo são igualmente idênticos, como se observa em ab hac securi 

[“desse machado”] e ab hoc suaui [“desse agradável”]99. O segundo modo é quando ablativos 

combinados são traduzidos em grego pelo genitivo, tal como em ducente dea elapsus est Aeneas 

[“Com a deusa conduzindo, Eneias escapou”]: ἡγουμένης τῆς θεοῦ ἐξώλισθεν Αἰνείας; 

incusante Cicerone uictus est Catilina [“com Cícero acusando, Catilina foi vencido”]: 

κατηγοροῦντος Κικέρωνος ἡττήθη Κατιλίνας; e studente Sacerdote differentia inuenta est 

[“com Sacerdote pesquisando, a diferença foi descoberta”]: σπουδάζοντος Σακέρδωτος ἡ 

διαφορὰ ἡυρέθη. O terceiro é quando esta forma grega, ἐλπίδι τοῦ δύνασθαι [“com esperança 

de conseguir”], προαιρέσει τοῦ λῃστεύειν [“com vontade de roubar”], σχήματι τοῦ 

ἐπιβουλεύειν [“com a ideia de uma emboscada”], em latim diríamos spe posse, uoluntate 

latrocinandi, consilio insidiandi. O quarto modo é semelhante a esse: falamos, com efeito, 

assim: nullo timore hostium castra irrupit [“sem nenhum medo dos inimigos, ele invade o 

acampamento”], nulla spe per uim potiundi uallo fossaque moenia circumdat [“sem nenhuma 

esperança de conquistar por meio da força, ele circunda as muralhas através da vala e da fossa”], 

nullis custodibus palladium ereptum est [“sem nenhum protetor, o paládio foi tomado”] e nullis 

insidiis palam uictus est hostis [“sem nenhuma emboscada, o inimigo foi vencido em campo 

aberto”]. Com efeito, em todas essas situações há uma carência na língua latina, e certamente a 

razão é que dois ablativos nominais estão combinados; mas, se um for participial, a língua latina 

não estará mais carente, e sim plena, como em ducente dea elapsus est, visto acima, e nos outros 

exemplos que expusemos no segundo modo100. 

                                                           
ablativo, já que só é adicionado “pelos mais cuidadosos”, e não se preocupa em nomeá-lo. Para Bonnet (2005), o 

critério para a separação é puramente pedagógico, sendo deixado para o caso ablativo aquele em que a palavra 

declinada é introduzida pela preposição ab (facilitando assim a associação com ablativo). O sétimo caso não possui 

nenhuma diferença morfológica, mas não é introduzido por ab. 
99 Esse trecho parece um pouco redundante ao mencionar que o mesmo se aplica aos nomes da terceira declinação, 

já que dois dos três exemplos citados (in monte e in Scipione) são da terceira. A insistência, para Bonnet (2005), é 

uma tentativa de reforçar a relação entre o sétimo caso, o ablativo e o dativo, já que esse tipo de construção se faz 

com ele no grego. 
100 O trecho sobre casos tem sido usado como evidência, particularmente por Dickey (2016), de uma preocupação 

genuína por parte de Dositeu ao escrever sua gramática. Muito embora o texto seja totalmente oriundo de outra 

fonte, o fato de essa em especial ter sido escolhida é significativa: o único caso explorado é o ablativo, enquanto 

os demais são meramente citados. Isso faz sentido quando consideramos que o público-alvo desse material era 
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 19. Quaedam etiam inueniuntur quae flecti declinarique non possunt, ut frugi nihili. 

Quaedam duobus uel tribus <casibus>101 tantum, ut Iuppiter nominatiuo et vocatiuo casu, et 

opis; opis enim et opem et ope inuenimus. 

 

19. São encontrados, ainda, certos nomes que não podem ser flexionados ou 

declinados102, como frugi [“frugal”] e nihili [“nada”]. Outros só podem sê-lo em dois ou três 

casos, como Iuppiter [“Júpiter”], no caso nominativo e no vocativo, e opis [“opulência”] – com 

efeito, encontramos opis, opem e ope103. 

 

20. Sunt nomina quae gentem significant, ut Afer, Dacus, Hispanus; alia numerum, ut 

unus, duo; alia ordinem, ut primus, secundus; alia qualitatem, ut malus, bonus, decorus, albus, 

niger; alia quantitatem, ut proculus, altus, magnus, sublimis, humilis; quaedam a moribus, ut 

remissus, lepidus, facetus, asper, ferox; quaedam ominalia, ut uitalis, saecularis, superstes; alia 

ab accidentibus uel sequentibus tracta, ut beatus, diues, pauper. 

 

21. Há nomes que indicam origem, como, como Afer [“africano”], Dacus [“dácio”] e 

Hispanus [“espanhol”]104; outros indicam números, como unus [“um”] e duo [“dois”]; outros, 

ordem, como primus [“primeiro”] e secundus [“segundo”]; outros, qualidades, como malus 

[“mau”], bonus [“bom”], decorus [“glorioso”], albus [“branco”] e niger [“negro”]; outros, 

quantidade, como proculus105, altus [“alto”], magnus [“grande”], sublimis [“sublime”] e 

                                                           
composto por falantes de grego, já familiarizado, portanto, com o uso dos outros casos, que são comuns às duas 

línguas. O ablativo, por outro lado, poderia causar problemas, tanto por não existir em grego, quanto por ter suas 

funções distribuídas entre outros casos (dativo e genitivo, essencialmente). 
101 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
102 Declinari é uma adição de Dositeu. 
103 A ideia de não ser possível declinar palavras como Iuppiter e opis evidencia um conceito de palavra fortemente 

ligado ao radical. Qualquer mudança nele, por menor que seja (Iuppiter, Iouis), automaticamente faz com que seja 

considerada outra palavra. 
104 Esse trecho apresenta uma alteração marcante na versão grega, na qual os exemplos são traduzidos como 

Γαλάτης (“dórico”), Φρύξ (“frígio”) e Σπάωος (“espanhol”), uma combinação encontrada também em Dionísio da 

Trácia. Tolkiehn (1913), tomando como pressuposto que a tradução foi feita pelo próprio Dositeu, usa esse dado 

como indício a favor de sua origem oriental, sugerindo que ele seria da Ásia Menor. Bonnet (2005) considera a 

dedução precipitada, mas também vê a passagem como uma valiosa pista a respeito da naturalidade de Dositeu; 

seu conhecimento de um exemplo tão obscuro indica uma afiliação com a tradição grega – para ele, esse único 

trecho invalida a possibilidade de que a tradução tenha sido produzida posteriormente por um copista. 
105 Bonnet (2005) discute longamente esse exemplo, que parece totalmente desconexo e não existe no texto da 

compilação do Anônimo de Bobbio. Para ele, não se trata de um erro de escrita, porque o mesmo exemplo aparece 

em Carísio. Mas os significados associados a proculus não permitem que entre facilmente nessa classificação: 

pode ser um diminutivo de procus (“pretendente”) ou um adjetivo formado a partir de procul (“distante”), 

significando “aquele cujo pai está distante”. Outra possibilidade é a de que se refira ao cognome Proculus 

(“Próculo”), ou, mais especificamente, a Próculo Júlio, figura romana lendária. Bonnet (2005) sugere que, sendo 

esse o caso, a inclusão do exemplo estaria ligada à renovação do interesse pela origem de Roma e a uma tentativa 

de resistir ao avanço do cristianismo. É uma conclusão que exige um grande salto; pode ser mais plausível pensar 
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humilis [“humilde”]; alguns indicam comportamentos, como remissus [“relaxado”], lepidus 

[“gentil”], facetus [“divertido”], asper [“áspero”] e ferox [“feroz”]; outros, agouros106, como 

vitalis [“vital”], saecularis [“secular”] e superstes [“sobrevivente”]; outros, ainda, são tirados 

de acontecimentos ou consequências, como beatus [“afortunado”], diues [“rico”] e pauper 

[“pobre”]. 

 

 21. Sunt quaedam primae positionis, ut mons, fons, Peleus, Aeacus; quaedam deriuativa, 

ut montanus, fontanus, Pelides, Aeacides, quae Graeci πατρωνυμικά appellant; quaedam 

possessiua, ut Peleius, Aeaceus. Ex hac specie Aeneia puppis prima tenet et Romuleoque recens 

horrebat regia culmo. 

Sunt et deminutiua, quae in deminutione absolutorum nominum fiunt sine ulla 

comparatione, ut paruus paruulus, adulescens adulescentulus. Illud uero memineris, quod 

semper deminutiones generibus suis unde oriuntur consonant, pauca dissonant, ut haec rana 

hic ranunculus, glandium glandicula, beta betaceus, malva maluaceus, pistrinum pistrilla, ut 

Terentius in Adelphis ensis ensicula et ensiculus – Plautus ensicula in Rudente. Monoptota uero 

nomina et haec quae natura singularia sunt, id est elementa, item fluminum et montium nomina 

propria, item dies festi, item litterarum elementa, item numeri, deminutionem, quod Graeci 

ὑποκορισμόν appellant, non recipiunt. <Sunt etiam quae ab his ῥηματικά dicuntur>107, nos non 

absurde uerbalia dixerimus, ut a uerbo lego est lectio, et raptor et percussor ex eo quod <est>108 

rapio et percutio. 

 

21. Alguns nomes são primitivos, como mons [“monte”], fons [“fonte”], Peleus 

[“Peleu”] e Aeacus [“Éaco”]; outros são derivados, como montanus [“montanhoso”], fontanus 

[“relativo a fonte”] e Pelides [“Pelida”] e Aeacides [“Eácida”], os quais os gregos chamam de 

πατρωνυμικά [“patronímicos”]; outros, ainda, são possessivos, como Peleius [“de Peleu”] e 

Aeaceus [“de Éaco”]. Nessa categoria, entram Aeneia puppis prima tenet109 [“O navio de Eneias 

                                                           
em um erro que foi reproduzido à medida que algum texto era copiado. Em Diomedes encontramos o exemplo 

procerus (“esbelto”), que se encaixa mais confortavelmente entre os exemplos e pode ter sido a referência original. 
106 A categoria dos nomes de agouro só existe em Dositeu, sendo apontada como uma das suas esparsas marcas de 

originalidade e, principalmente, usada como evidência a respeito da sua origem ou lugar de atuação. Bonnet (2005, 

p. 133) a usa como mais uma evidência a favor da filiação pagã de Dositeu: “há sem dúvida uma posição pagã 

militante” (“a sans doute une prise de position païenne militante”). 
107 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base no Anônimo de Bobbio. 
108 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
109 Eneida, X, 156-157. 
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tem à frente...”] e Romuleoque recens horrebat regia culmo110 [“A cabana de Rômulo erguia-

se nova até o teto”]. 

Há também os diminutivos, que se fazem com a diminuição dos nomes absolutos sem o 

uso de comparativos, como paruus/ paruulus [“pequeno/ pequenininho”] e adulescens/ 

adulescentulus [“adolescente/ adolescentezinho”]. Decerto vos recordais disto: como os 

diminutivos são oriundos dos seus próprios gêneros, sempre concordam com eles; poucos não 

o fazem, como haec rana/ hic ranculus [“rã”]111, hoc glandium/ haec glandicula [“grão”], haec 

beta/ hic betaceus [“beterraba”], haec malua/ hic maluaceus [“malva”], hoc pristinum/ haec 

pristrilla [“moinho”] – como Terêncio nos Adelfos –, hoc ensis/ haec ensicula/ hoc ensiculus 

[“espada”] – Plauto usa ensicula em O cabo. Evidentemente, os nomes que só têm um caso e 

os que são singulares por natureza, isto é, os elementos112, e igualmente os nomes próprios de 

rios e de montanhas, bem como os dias de festa, os elementos das letras e os números, não 

recebem o diminutivo, que os gregos chamam de ὑποκορισμός [“hipocorismo”]. Há, ainda, os 

que são chamados de ῥηματικά por eles; nós, não diferentemente, chamaríamos de verbais, 

como lectio [“leitura”] é do verbo lego [“ler”] e raptor [“raptor”] e percussor [“abatedor”] são 

de rapio [“raptar”] e percutio [“bater”]. 

 

 22. Quaedam generalia sunt, quibus multa continentur dissimilia, ut animal, arbor. Ex 

his nascuntur specialia, quae diuiduntur et minuuntur originibus suis generalibus, ut homo, 

equus, taurus, laurus, pinus, fraxinus. Quaedam facta a sonis uel a uocibus, ut stridor, clangor, 

tinnitus, hinnitus, ululatus, fremitus, mugitus. Quaedam descendunt ab aduerbiis, ut hesternus, 

hodiernus, crastinus, serus, nimius, citus. Alia a participiis figurata, ut ludibundus, 

laudabundus, lacrimabundus, anhelabundus, furibundus, moribundus, hiulcus qui hiat, 

petulcus qui petit. Sunt etiam quae Graeci ἐπίθετα dicunt, quae cuiuscumque personis 

adiciuntur laudandi gratia uel uituperandi: laudandi, ueluti Lausus equum domitor 

debellatorque ferarum, uituperandi, ueluti et ipse doli fabricator Epios. Sed haec omnia 

quamquam species sunt nominum, absolute tamen nomina dicuntur et quibusque rebus 

personisue praeposita sunt. 

 

                                                           
110 Eneida, VIII, 654. 
111 Seria impossível reproduzir em português o funcionamento desses exemplos, já que, em nossa língua, os 

diminutivos sempre preservam o gênero. Optamos, assim, por apresentar apenas a tradução da palavra base (não 

do diminutivo); além disso, incluimos o pronome demonstrativo de cada gênero em latim, a fim de elucidar melhor 

a alteração que cada um sofre. 
112 Aqui usado no sentido amplo de “elemento” enquanto princípio básico, como os elementos da natureza. 
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 22. Alguns nomes são gerais, neles estando contidas muitas coisas diferentes, como 

animal [“animal”] e arbor [“árvore”]. Deles nascem os específicos, que se dividem e se 

espalham a partir dos seus originais gerais, como homo [“humano”], equus [“cavalo”], taurus 

[“touro”], laurus [“louro”], pinus [“pinheiro”] e fraxinus [“freixo”]. Alguns se fazem a partir 

dos sons ou das vozes, como stridor [“estridor”], clangor [“clangor”], tinnitus [“tinido”], 

hinnitus [“rouquidão”], ululatus [“uivo”], fremitus [“frêmito”] e mugitus [“mugido”]. Alguns 

se originam nos advérbios, como hesternus [“hesterno”], hodiernus [“hodierno”], crastinus 

[“crástino”], serus [“tardio”], nimius [“nímio”] e citus [“ágil”]. Outros descendem dos 

particípios, como ludibundus [“o que está jogando”], laudabundus [“o que está louvando”], 

lacrimabundus [“o que está chorando”], anhelabundus [“o que está ofegando”], furibundus [“o 

que está furioso”], moribundus [“o que está morrendo”], hiulcus [“pasmo”] – o que hiat [“fica 

pasmo”] e petulcus [“atacante”] – o que petit [“ataca”]. Há, ainda, os que os gregos chamam de 

ἐπίθετα [“epítetos”], os quais são acrescentados pelas pessoas com o intuito de elogiar ou 

censurar: elogiar, tal como em Lausus equum domitor debellatorque ferarum113 [“Lauso, 

domador de cavalos e subjugador de feras”]; censurar, tal como em et ipse doli fabricator 

Epios114 [“e o próprio Epeu, fabricante de trapaças”]. Mas, embora todos esses115 formem uma 

categoria dentro dos nomes, ainda assim são chamados de nomes de modo geral, mas são 

sempre prepostos a coisas ou a pessoas. 

 

 23. Quaedam nomina sunt quae per se sine alterius partis orationis amminiculo intellegi 

non possunt, ut pater, frater: recipiunt enim sibi et illa per quae intelleguntur. Haec a Graecis 

τῶν πρός τι appellantur, id est ad aliquid. Sunt et similia τῶν πρός τί πως ἔχοντα, id est ad 

aliquid quodam modo attendentia, ut dexterior, sinisterior. 

Sunt quoque quaedam όμώνυμα, quae una appellatione plura significant, ut nepos, acies. 

Significat enim nepos et certum cognationis gradum et rei auitae consumptorem. Similiter acies 

et oculorum dicitur et ferri et exercitus. 

Quaedam sunt συνώνυμα, quae pluribus loquelis idem significant, ut terra, humus, 

ensis, gladius. 

Quaedam mediae potestatis, quae significationem a coniunctis sumunt, ut magnus, 

fortis. Haec enim per se nullum habent intellectum et ideo a quibusdam adiectiones uocantur, 

ut magnus uir, fortis exercitus. 

                                                           
113 Eneida, VII, 651. 
114 Eneida, II, 264. 
115 Refere-se aos epítetos. 
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23. Há certos nomes que não podem ser entendidos sozinhos, sem o apoio de outra parte 

da oração, como pater [“pai”] e frater [“irmão”]; e, com efeito, exigem consigo aqueles por 

meio dos quais se fazem entender. Esses são chamados pelos gregos de τῶν πρός τι, isto é, “em 

relação a algo”. E há os análogos, τῶν πρός τί πως ἔχοντα, isto é, “em relação a algo que se 

assemelha de alguma maneira”, como dexterior [“o da direita”] e sinisterior [“o da esquerda”]. 

Também há alguns que são όμώνυμα [“homônimos”], os quais apresentam mais de uma 

referenciação, como nepos e acies. De fato, nepos designa um certo grau de parentesco [“neto”] 

e um gastador de coisas da família [“pródigo”]. Do mesmo modo, acies se refere aos olhos 

[“perspicácia”], ao ferro [“acuidade”] e ao exército [“linha de batalha”]. 

Outros são συνώνυμα [“sinônimos”], os quais, com pronúncias diversas, significam a 

mesma coisa, como terra e humus [“terra”], ensis e gladius [“espada”]. 

Outros, ainda, são de valor parcial, somando um significado aos que lhe são ligados, 

como magnus [“grande”] e fortis [“forte”]. De fato, esses não têm nenhum sentido sozinhos e, 

por essa razão, são chamados de adjetivos116 por alguns, como magnus uir [“homem grande”] 

e fortis exercitus [“exército forte”]. 

 

24. Nominibus accidunt etiam collationes. Gradus itaque collationis sunt tres: absolutus, 

ut doctus; comparatiuus, ut doctior; superlatiuus, ut doctissimus. Nomina collationis imposita 

parum proprie. Nam et doctus collationis modus non est, cum absolutus sit et nulli comparetur. 

Item doctior non recte dicitur comparatiuus, quia non comparet, sed superponat. Cum enim 

dico doctior illo sum non comparo me illi, sed superpono. 

 

24. Os nomes têm como acidente, ainda, as comparações. Assim sendo, os graus de 

comparação são três: absoluto, como doctus [“douto”], comparativo, como doctior [“mais 

douto”], e superlativo, como doctissimus [“doutíssimo”]. Os nomes das comparações são 

imposições pouco adequadas. Pois, na verdade, doctus não é um modo de comparação, posto 

que é absoluto e não se compara a nada. Do mesmo modo, não é adequado dizer que doctior é 

comparativo, pois não se compara, e sim se coloca acima. Com efeito, quando digo doctior illo 

sum [“sou mais douto que ele”], não me comparo, mas sim me coloco acima dele. 

 

25. Non omnia autem nomina gradus collationis recipiunt, sed sola quae aut qualitatem 

significant, ut bonus, candidus, citus, aut quantitatem, ut longus, altus, magnus. Cetera autem 

                                                           
116 Em latim, adiectio, -onis, (“adição”), do qual deriva o adjetivo adietiuus, -a, um (“adicionante”). 
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non habent collationem, ueluti quae corpus significant, ut homo, arbor. Quaedam nomina 

quamquam qualitatem significent, gradus tamen collationis non habent, ut rudis, sobrius, 

mediocris, grandis. Quaedam sunt quae unum tantum gradum recipiunt comparatiuum, ut senex 

senior, iuuenis iuuenior – iuuenissimus enim numquam; quaedam superlatiuum tantum, ut pius, 

piissimus, bellus, bellissimus. Sunt item superlatiua quae absolutum, hoc est πρωτότυπον, non 

habent, sed ab aduerbio ueniunt, ut ulterior, ultimus ab ultra, uel citerior, citimus a citra, 

inferior, infimus <ab infra>117, superior, supremus <a supra>118, prior etiam <et>119 primus 

<ab aduerbio>120 prius. Quaedam sunt quibus tantum gradus superlatiuus inuenitur, ut 

nouissimus, summus. Quaedam sunt quae diuersis figuris in collationem ueniunt, ut malus, 

peior, pessimus, bonus, melior, optimus. His enim per omnes tres gradus comparatio processit, 

nec tamen unam formam nominis tenent. Sunt alia absoluta quae nullo quidem gradu collationis 

figurantur, recipiunt tamen collationem si illis magis aduerbium iungatur, ut magis rudis, magis 

pius; et maxime similiter, sicut e contrario minus et minime adduntur. 

 

25. Nem todos os nomes, porém, recebem grau de comparação, apenas os que significam 

qualidade, como bonus [“bom”], candidus [“cândido”] e citus [“ágil”], ou quantidade, como 

longus [“longo”], altus [“alto”] e magnus [“grande”]. Os outros, porém, como os que significam 

coisas concretas, como homo [“humano”] e arbor [“árvore”], não possuem comparações. Há 

certos nomes que, embora signifiquem qualidade, ainda assim não possuem comparações, como 

rudis [“rude”], sobrius [“sóbrio”], mediocris [“medíocre”] e grandis [“grandioso”]. Há alguns 

que recebem apenas um único grau, o comparativo, como senex/ senior [“velho”] e iuuenis/ 

iuuenior121 [“jovem”] (com efeito, iuuenissimus nunca); outros, somente o superlativo, como 

pius/ piissimus [“pio”] e bellus/ bellissimus [“belo”]. Do mesmo modo, há superlativos que não 

possuem absoluto, ou seja, πρωτότυπον [“protótipo”]122, e sim vêm de um advérbio, como 

                                                           
117 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base no Anônimo de Bobbio. 
118 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base no Anônimo de Bobbio. 
119 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base no Anônimo de Bobbio. 
120 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base no Anônimo de Bobbio. 
121 A presença da forma iuuenior causa algum espanto a Bonnet (2005), por ela ser artificial e só ter sido preservada 

na linguagem jurídica. É difícil dizer se isso pode ser usado como argumento a favor da tese de que os aprendizes 

de Dositeu seriam estudantes de direito, já que o texto não é originariamente dele. Por outro lado, o exemplo 

poderia ter sido facilmente mudado, já que se trata de uma forma não utilizada nos contextos mais comuns. 
122 O termo “absoluto” em português pode causar alguma confusão, porque se refere a duas coisas distintas: ao que 

o latim chama de absolutus (“άπόλυτος” em grego), adjetivo que se liga a gradus, referindo-se ao grau absoluto 

como conhecemos; ou a absolutum (“πρωτότυπον”, “protótipo”, em grego), usado no neutro como um substantivo, 

referindo-se a uma forma absoluta, ou seja, independente, de base (com o que se entende o nominativo). Em outras 

palavras, o absolutus é apenas um grau de comparação que, em termos de forma, é idêntico ao absolutum. A 

distinção parece redundante nos nomes (todo nome tem, apenas por existir, grau absoluto, já que não há nome que 

não possua nominativo), mas será importante nos advérbios, que podem ter grau de comparação absolutus, mas 

não possuir absolutum, ou seja, não derivar de um substantivo. 
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ulterior/ ultimus, de ultra [“além”]; citerior/ citimus, de citra [“aquém”]; inferior/ infimus, de 

infra [“abaixo”]; superior/ supremus, de supra [“sobre”]; e, ainda, prior e primus, do advérbio 

prius [“antes”]. Há alguns nos quais somente o grau superlativo é encontrado, como 

nouissimus123 [“novíssimo”] e summus [“sumo”]. Outros vêm com formas diferentes nas 

comparações, como malus/ peior/ pessimus [“mau/ pior/ péssimo”] e bonus/ melior/ optimus 

[“bom/ melhor/ ótimo”]: nesses, com efeito, a comparação procede por todos os três graus, 

ainda que não tenham uma forma nominal única. Há alguns absolutos que se afiguram sem 

nenhum grau de comparação, mas o recebem se o advérbio magis [“mais”] se ligar a eles, como 

em magis rudis [“mais rude”] e magis pius [“mais pio”], e o mesmo pode ser feito com maxime 

[“maximamente”]; de modo semelhante, para o oposto, são adicionados minus [“menos”] e 

minime [“minimamente”]124. 

 

26. Utimur autem gradu comparatiuorum in uno et altero prope aequalibus ac similibus 

– nam dissimilium comparatio nulla est –, ut hi duo uiri fortes, sed hic altero fortior. Item 

comparatiuus gradus et his qui sui generis sunt et his qui alterius sunt comparatur, ut equus 

uelocior equo dicitur, qui eiusdem generis est, item uelocior cane, qui alterius generis est. 

Superlatiuus uero his tantum qui sui generis sunt praeponitur. Nam uelocissimus equus non 

dicitur, nisi equis comparatus sit. Itaque superlatiuus gradus aut omnibus sui generis 

praeponitur, ut O Danaum fortissime gentis Tydides aut nullis. Scito autem comparatiuum 

gradum casum ablatiuum trahere tam numeri singularis quam pluralis, ut doctior illo, doctior 

illis. Superlatiuus uero casum genetiuum trahit et tantum plurali iungitur numero, ut omnium 

iustissimus dicitur. 

 

26. Usamos o grau dos comparativos, ademais, entre uma coisa e outra quando elas são 

iguais ou semelhantes – com efeito, não há comparação entre diferentes –, como em hi duo uiri 

fortes, sed hic altero fortior [“esses dois homens são fortes, mas esse é mais forte que o outro”]. 

É empregado do mesmo modo tanto entre os que são do seu próprio gênero quanto entre os que 

são de outro, como quando se diz que um cavalo é uelocior equo (“mais rápido que um cavalo”), 

que é do mesmo gênero, ou uelocior cane (“mais rápido que um cão”), que é de outro. O 

                                                           
123 Bonnet (2005) teoriza que nouus não é considerado em relação a nouissimus devido a alguma especificação 

semântica, mas não elabora a questão. 
124 Para Bonnet (2005), a menção rápida a magis, maxime, minus e minime, sem nenhum exemplo para os três 

últimos (que os têm no manuscrito da compilação do Anônimo de Bobbio), indica que o público ao qual a 

gramática se destina já tem conhecimento o bastante para derivar o restante sozinho. O foco nas formas sintéticas 

também seria um sinal de que o objetivo desses aprendizes estaria relacionado a um latim mais rebuscado. 
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superlativo, por sua vez, é preposto somente aos que são do seu próprio gênero. De fato, não se 

diz que um cavalo é uelocissimus [“o mais rápido”], a menos que seja comparado a outros 

cavalos. Assim sendo, o grau superlativo ou é preposto a todos do seu gênero, como em O 

Danaum fortissime gentis Tydides125 [“Ó, Tidida, o mais forte da linhagem dos dânaos”], ou a 

nenhum. Ademais, deveis saber que o grau comparativo toma o caso ablativo, tanto no número 

singular quanto no plural, como em doctior illo, doctior illis [“mais douto que ele, mais douto 

que eles”]. O superlativo, por sua vez, toma o caso genitivo e se liga somente ao plural, como 

quando se diz omnium iustissimus [“o mais justo de todos”]126. 

 

DE PRONOMINE 

 

 X.27. Pronomen est pars orationis quae pro ipso posita nomine minus quidem plene, 

idem tamen significat, ut ego, tu, hic, ille. Pronomini accidunt qualitas, genus, figura, numerus, 

casus, persona. Qualitas pronominum aut finita est aut infinita: finita est quae notat certam 

personam, ut ego, tu, ille; infinita est quae cuilibet personae potest accommodari: quis, qualis, 

quae. Genera pronominum sunt IIII: masculinum, ut hic, femininum, ut haec, neutrum, ut hoc, 

commune, ut ego. Figura pronominum duplex est: aut enim simplicia sunt, ut quis, ego, aut 

composita, ut quisquis, egomet. Numeri sunt II, singularis, ut hic, pluralis, ut hi. Communis 

quoque numerus inuenitur. Dicimus enim qui uir et qui uiri. Casus quibus declinantur totidem 

quot et nominum. Personae tres: ego, tu, ille. Sunt et pronomina ad aliquid, ut meus, tuus; nam 

et haec sine altero non possunt intellegi.  

                                                           
125 Eneida, I, 96-97. 
126 O capítulo sobre nomes, como um todo, é talvez o melhor exemplo da “identidade” da gramática de Dositeu, 

que se baseia em definições simples e um grande foco no funcionamento prático/ uso; não há de modo algum uma 

discussão aprofundada sobre os conceitos por trás de cada termo. Em outros momentos, como no caso dos nomes 

comuns, a mesma nomenclatura é usada com mais de um sentido sem nenhuma preocupação. Nos parágrafos sobre 

comparativos, não é feita qualquer distinção formal entre o superlativo absoluto e o relativo, fala-se em 

comparação entre iguais e diferentes sem qualquer elaboração, e os casos que eles regem são mencionados 

discretamente apenas ao final, após muitos exemplos. Conforme explorado anteriormente, isso pode indicar um 

relativo preparo por parte dos aprendizes-alvo da gramática, que já precisariam ter um conhecimento prévio para 

compreender a escrita extremamente sucinta. 
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DO PRONOME127128 

 

 X. 27. O pronome é a parte da oração que, colocada em lugar de um nome, significa o 

mesmo que ele, ainda que menos plenamente, como ego [“eu”], tu [“tu”], hic [“este”] e ille 

[“aquele”]. Os pronomes têm como acidentes qualidade, gênero, forma, número, caso e pessoa. 

A qualidade dos pronomes é definida ou indefinida. Definida é a que designa uma pessoa 

específica, como ego [“eu”], tu [“tu”] e ille [“aquele”]. Indefinida é a que pode ser associada a 

qualquer pessoa: quis [“quem”], qualis [“qual”] e quae [“que”]. Os gêneros dos pronomes são 

quatro: masculino, como hic [“este”], feminino, como haec [“esta”], neutro, como hoc [“isto”], 

e comum, como ego [“eu”]. As formas dos pronomes são duas; com efeito, eles podem ser 

simples, como quis [“quem”] e ego [“eu”], ou compostos, como quisquis [“qualquer um”] e 

egomet [“eu mesmo”]. Os números são dois: singular, como hic [“este”], e plural, como hi 

[“estes”]. É encontrado também o número comum. Dizemos, com efeito, qui uir [“que homem”] 

e qui uiri [“que homens”]. Os casos nos quais são declinados são tantos quanto os dos nomes. 

As pessoas são três: ego [“eu”], tu [“tu”] e ille [“aquele”]. E há pronomes relacionados a elas, 

como meus [“meu”] e tuus [“teu”]; esses, com efeito, não podem ser entendidos sem um outro. 

 

28. Ego, mei uel mis, mihi, me, o ego – sed uocatiuum habere non potest, quia nemo 

dicit o ego, nisi o exclamatio sit, ut apud Horatium o ego infelix, quem tu fugis –, a me; pluralis: 

nos, nostrum, nobis, nos, o nos – nec pluralis habet uocatiuum, nisi aeque exclamatio sit, <ut>129 

cum dicimus o nos felices –, a nobis. Pronomen hoc trium generum est commune. Tu, tui uel 

tis, tibi, te, o tu, a te; pluralis: uos, uestrum, uobis, uos, o uos, a uobis. Hoc quoque pronomen 

omnium generum est commune. Non est refutanda eorum <sententia>130, qui dixerunt in 

                                                           
127 O conteúdo dessa seção – com a notável exceção do parágrafo 33 – é quase idêntico ao encontrado na 

compilação do Anônimo de Bobbio, o qual, por sua vez, tem muito em comum com Carísio. Mais uma vez, a 

versão de Dositeu é sucinta; exceto pela caracterização inicial, descarta a maior parte das explicações e se limita 

essencialmente a uma lista dos pronomes. 
128 A partir daqui, o texto dos manuscritos não é mais totalmente bilíngue. Neste capítulo, são mantidas apenas as 

glosas dos exemplos, mas a quantidade de material traduzido variará nos capítulos posteriores. Para Dickey (2016), 

o gradual abandono da tradução estaria ligado a um projeto pedagógico que daria mais autonomia ao aprendiz à 

medida que avançasse na língua (não sendo mais necessária a tradução palavra por palavra). Bonnet (2005), porém, 

aponta que há muitas inconsistências na tradução dos exemplos desse capítulo: de um lado, elas diferem entre os 

manuscritos; de outro, em alguns casos a tradução está de fato errada, o que o faz questionar sua autoria. Sem 

dúvida, Dositeu possuía domínio suficiente da língua grega para não se equivocar em algo tão simples. Bonnet 

(2005) defende que a tradução da gramática foi concebida e realizada até certa medida por Dositeu, mas o conteúdo 

deste capítulo sugere que, em algum momento, ela teria sido perdida ou abandonada, e os próprios copistas 

empreendido a tentativa de retomá-la, já que, como esse texto teria sido usado para ensinar grego na Idade Média, 

a ausência total da língua nos capítulos mais avançados seria um problema. 
129 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
130 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
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quibusdam pronominibus uocatiuum non posse cadere, cum etiam paene in omnibus 

<pronominibus non>131 debeat esse uocatiuus. Sed nos, non quod refragamur <rationi>132, 

uocatiuum adiecimus, sed quoniam contextum declinationis habere uoluimus, inseruimus, 

quamquam non solum uocatiuum non inuenimus, uerum etiam in quibusdam casus deficere 

uidemus. 

 

28. [“Eu”]133 Ego, mei ou mis, mihi, me, o ego – mas não é possível fazer o vocativo, 

pois ninguém diz o ego [“ó, eu”], a menos que esse o seja uma exortação, como quando Horácio 

diz o ego infelix, quem tu fugis134 [“ó, como eu, de quem tu foges, sou infeliz”] –, a me; plural: 

[“nós”] nos, nostrum, nobis, nos, o nos – também no plural não há o vocativo, a menos que seja, 

igualmente, uma exortação, como quando dizemos o nos felices [“ó, como somos felizes”] –, a 

nobis. Esse pronome é comum aos três gêneros. 

[“Tu”] Tu, tui ou tis, tibi, te, o tu, a te; plural: [“vós”] uos, uestrum, uobis, uos, o uos, a 

uobis. Esse pronome também é comum a todos os gêneros. 

Não se deve questionar a máxima daqueles que disseram que o vocativo não pode recair 

sobre certos pronomes, e mais, que não deve vir em quase nenhum pronome. Nós, porém, o 

incluímos, não porque nos opomos à razão, mas porque quisemos trazer o paradigma da 

declinação, ainda que não só não encontremos o vocativo, como de fato vejamos o caso ser 

faltoso neles. 

 

29. Trigena abhinc: hic, haec, hoc, huius, huic, hunc, hanc, hoc, o tu, ab hoc, ab hac, ab 

hoc; plural: hi, hae, haec, horum, harum, horum, his, hos, has, haec, o uos, ab his. Is, ea, id, 

eius, ei, eum, eam, id, o is, o tu, o id, ab eo ea eo; pluraliter: ii, eae, ea, eorum, earum, eorum, 

iis, eis, eis, eos, eas, ea, o ii o eae, o ea, ab iis, ab iis, ab eis. Iste, ista et istaec, istud et istuc, 

istius, isti, istum istunc, istam istanc, istud et istuc, o iste, ista istud istuc, ab isto et ab istoc, ab 

ista ab istac, ab isto ab istoc; pluraliter: isti, istae, ista et reliqua. Ipse, ipsa, ipsum et reliqua; 

                                                           
131 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
132 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio. 
133 Muito embora em português alguns pronomes tenham preservado alguma marcação morfológica de caso, essa 

não é a regra geral. Portanto, optamos por apresentar apenas a forma base da nossa língua – e, nesse capítulo 

especificamente, antes do texto latino em si, pois a glosa será necessária na explicação. A declinação segue a 

ordem tradicional dos casos (nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo), que também foi a ordem 

na qual eles foram apresentados na seção dos nomes. Nota-se o ablativo sempre precedido pela preposição ab; 

como dito anteriormente, esse é um dos critérios para sua identificação e também serve como recurso mnemônico. 

Da mesma maneira, como é tradicional, o vocativo sempre vem precedido de o, já que, em geral, é idêntico ao 

nominativo. 
134 Epodos, 12, 25. A citação é inexata, pois o verso apresenta o ego non felix, quam tu fugis (non felix em lugar 

de infelix e quam em lugar de quem). O mesmo erro é encontrado no Anônimo de Bobbio e em Carísio. 
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pluraliter: ipsi, ipsae, ipsa et reliqua. Ipsum: quare non ipsud, ut illud et istud? Quoniam ueteres 

nominatiuum masculinum non ipse dicebant, sed ipsus, quod etiam in comoediis ueteribus 

inuenimus. Ille, illa, illud, illuc, ab illoc; pluraliter: <illi, illae, illa>135 et reliqua. 

 

 29. Seguem os de três gêneros: 

[“este/ “esta”/ “isto”] hic/ haec/ hoc, huius, huic, hunc/ hanc/ hoc, o tu136, ab hoc/ ab 

hac/ ab hoc; plural: hi/ hae/ haec, horum/ harum/ horum, his, hos/ has/ haec, o uos, ab his. 

[“Esse”/ “essa”/ “isso”] Is/ ea/ id, eius, ei, eum/ eam/ id, o is/ o tu/ o id, ab eo/ ea/ eo; 

plural: ii/ eae/ ea, eorum/ earum/ eorum, iis/ eis/ eis, eos/ eas/ ea, o ii/ o eae/ o ea, ab iis/ ab iis/ 

ab eis. 

[“Este aqui”/ “esta aqui”/ “isto aqui”] Iste/ ista e istaec/ istud e istuc, istius, isti, istum e 

istunc/ istam e istanc/ istud e istuc, o iste/ ista/ istud e istuc, ab isto e ab istoc/ ab ista e ab istac/ 

ab isto e ab istoc; plural: isti/ istae/ ista etc137. 

[“Ele mesmo”/ “ela mesma”/ “isso mesmo”] Ipse/ ipsa/ ipsum etc.; plural: ipsi/ ipsae/ 

ipsa etc. Ipsum: por que não ipsud, como illud e istud? Porque os antigos não diziam o 

nominativo masculino como ipse, mas ipsus, que ainda encontramos nas comédias antigas. 

[“Aquele”/ “aquela”/ “aquilo”] Ille, illa/ illud e illuc, ab illoc; plural: illi/ illae/ illa etc. 

 

 30. Infinitiua: quis et qui, quae, quod, cuius; pluraliter: qui, quae, quae et reliqua. Sed 

ueteres nominatiuum pluralem quis dixerunt regulam secuti; unde etiam datiuus mansit in 

consuetudine: nam dicimus quibus pro quis et pro quibus quis non numquam dicimus. Quisque, 

quaeque, quodque; pluraliter: quique, quaeque, quaeque et reliqua. Quiscumque, quaecumque, 

quodcumque; pluraliter: quicumque, quaecumque, quaecumque. Alius, alia, aliud; pluraliter: 

alii, aliae, alia. Alter, altera, alterum; pluraliter: alteri, alterae, altera. Neuter, neutra, neutrum, 

neutrius; pluraliter: neutri, neutrae, neutra. Vter, utra, utrum; pluraliter: utri, utrae, utra. 

Vterque, utraque, utrumque; pluraliter: utrique, utraeque, utraque. Alteruter, alterutra, 

alterutrum. Vnus, uma, unum. Vnusquisque. Quidam, quaedam, quoddam; pluraliter: quidam, 

                                                           
135 Reconstituição de Tolkiehn (1913). 
136 A inclusão de o tu como vocativo de hic/ haec/ hoc é sem dúvida curiosa. Duas grandes discrepâncias surgem 

aqui: uma é que tu fora estabelecido antes como pronome de segunda pessoa, e hic/ haec/ hoc como de terceira; a 

outra é que tu também fora estabelecido como um pronome comum, e aqui reaparece na categoria dos de três 

gêneros. Mais intrigante ainda é a apresentação de o tu como vocativo de ea na próxima sequência de pronomes, 

mas não de is ou id. 
137 Aqui começa uma redução na apresentação dos paradigmas de declinação. Até o final do próximo parágrafo, 

apenas as formas de nominativo serão listadas. Bonnet (2005) atribui a mudança aos copistas, sugerindo que 

Dositeu teria mantido a declinação completa – os textos que teriam sido suas fontes, o compilado pelo Anônimo 

de Bobbio e a Ars de Carísio, o fazem. 
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quaedam, quaedam. Aliquis, aliqua, aliquod; pluraliter: aliqui, aliquae, aliqua; in masculino 

antiqui aliquis dicebant nominatiuo plurali, unde mansit aliquibus. Vllus, ulla, ullum; pluraliter: 

ulli, ullae, ulla. Nullus, nulla, nullum; pluraliter: nulli, nullae, nulla. Totus, tota, totum; 

pluraliter: toti. Qualis, quale; pluraliter: quales, qualia. Talis, tale; pluraliter: tales, talia. 

Quantus, quanta, quantum; pluraliter: quanti, quantae, quanta et reliqua. Tantus, tanta, tantum; 

pluraliter: tanti, tantae, tanta. Quotus, quota, quotum; pluraliter: quoti, quotae, quota. 

 

30. Indefinidos: 

[“que”, “quem”]138 quis e qui/ quae/ quod, cuius; plural: qui/ quae/ quae etc. Mas os 

antigos diziam o nominativo plural como quis, seguindo a regra; daí que o dativo ainda 

permanece no uso consagrado; de fato, dizemos quibus em lugar de quis e nunca dizemos quis 

em lugar de quibus. 

[“Cada um”] Quisque/ quaeque/ quodque; plural: quique/ quaeque/ quaeque etc. 

[“Quem quer que”] Quiscumque/ quaecumque/ quodcumque; plural: quicumque/ 

quaecumque/ quaecumque. 

[“Outro”] Alius/ alia/ aliud; plural: alii/ aliae/ alia. 

[“Outro de dois”] Alter/ altera/ alterum; plural: alteri/ alterae/ altera. 

[“Nenhum dos dois”] Neuter/ neutra/ neutrum, neutrius; plural: neutri/ neutrae/ neutra. 

[“Um ou outro”] Vter/ utra/ utrum; plural: utri/ utrae/ utra. 

[“Ambos os dois”] Vterque/ utraque/ utrumque; plural: utrique/ utraeque/ utraque. 

[“Um dos dois”] Alteruter/ alterutra/ alterutrum. 

[“Um”] Vnus/ uma/ unum. 

[“Todo e qualquer”] Vnusquisque. 

[“Um certo”] Quidam/ quaedam/ quoddam; plural: quidam/ quaedam/ quaedam. 

[“Algum”] Aliquis/ aliqua/ aliquod; plural: aliqui/ aliquae/ aliqua; os antigos diziam 

aliquis no nominativo masculino plural, daí que permanece aliquibus. 

[“Alguém”] Vllus/ ulla/ ullum; plural: ulli/ ullae/ ulla. 

[“Ninguém”] Nullus/ nulla/ nullum; plural: nulli/ nullae/ nulla. 

[“Todo”] Totus/ tota/ totum; plural: toti. 

[“Qual”] Qualis/ quale; plural: quales/ qualia. 

                                                           
138 Esses pronomes também são de três gêneros, mas, devido à ausência do gênero neutro em português enquanto 

categoria morfológica formal, não é possível reproduzir aqui a mesma analogia que foi feita no parágrafo 29. 

Portanto, a partir desses, listaremos na tradução apenas a forma considerada menos marcada na nossa língua, ou 

seja, a do masculino. 
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[“Tal”] Talis/ tale; plural: tales/ talia. 

[“Quanto”] Quantus/ quanta/ quantum; plural: quanti/ quantae/ quanta etc. 

[“Tanto”] Tantus/ tanta/ tantum; plural: tanti/ tantae/ tanta. 

[“Que quantidade”] Quotus/ quota/ quotum; plural: quoti, quotae, quota. 

  

31. Possessiua: meus mea meum; pluraliter: mei meae mea. Sed ueteres mius dicebant, 

ut merito et uocatiuus secundum regulam manserit, ut sit o mi. Nam omnia nomina, quae 

nominatiuo ante us nouissimam syllabam i habent, uocatiuo i terminantur, ueluti Sallustius o 

Sallusti. Tuus tua tuum; pluraliter: tui tuae tua. 

 

31. Possessivos: 

[“meu”] meus/ mea/ meum; plural: mei/ meae/ mea. Mas os antigos diziam mius, e, com 

razão, o vocativo permaneceu segundo a regra, qual seja: o mi. De fato, todos os nomes que no 

nominativo possuem a sílaba antes do us terminada em i fazem o vocativo com i, tal como 

Sallustius/ o Sallusti. 

[“Teu”] Tuus/ tua/ tuum; plural: tui/ tuae/ tua. 

 

 32. Ex his pronominibus aliquot sunt quae aduerbialiter quodam modo intelleguntur. 

Sed et si qua alia pronomina inciderunt, <adnotare>139 non pigebit. Idem eadem idem; pluraliter: 

iidem eaedem eadem. Quispiam quaepiam quodpiam; pluraliter: quipiam quaepiam quaepiam. 

Cuius cuia cuium. Suus sua suum; pluraliter: sui suae sua. Noster nostra nostrum; pluraliter: 

nostri nostrae nostra. Vester uestra uestrum; pluraliter: uestri uestrae uestra. Sunt sine 

nominatiuo et uocatiuo sui sibi se uel sese a se. Ambo. 

 

32. Dentre esses pronomes, há alguns que, de outro modo, são entendidos 

adverbialmente140. E, ainda que esses próximos pronomes incidam sobre outros, não fará mal 

anotar141. 

                                                           
139 Adicionado por Keil (1871) com base no Anônimo de Bobbio e Carísio. 
140 A afirmação não é elaborada para além disso. Bonnet (2005) sugere que se refere a elementos como hic, que 

possuem uma alta semelhança com algum advérbio (nesse caso, hīc). Como Dositeu parece ignorar o peso silábico 

enquanto critério de diferenciação de palavras (como visto acima em omnipotens), isso faz sentido, embora a frase 

ainda fique um pouco obscura sem uma explicação mais detalhada e exemplos. Também pode ser uma referência 

à classe de advérbios de nome, que será apresentada posteriormente, na qual Dositeu elenca, por exemplo, mea e 

tua. 
141 Essa frase introduz uma nova lista de pronomes que nada tem a ver com a afirmação anterior, o que a torna 

difícil de interpretar num primeiro momento. É difícil estabelecer o critério exato para o estabelecimento dessa 

lista, mas, a julgar pela introdução, são pronomes que podem ser relacionados a outros pronomes, e não apenas a 
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[“O mesmo”] Idem/ eadem/ idem; plural: iidem/ eaedem/ eadem. 

[“Algum”] Quispiam/ quaepiam/ quodpiam; plural: quipiam/ quaepiam/ quaepiam. 

[“Cujo”] Cuius/ cuia/ cuium. 

[“Seu”] Suus/ sua/ suum; plural: sui/ suae/ sua. 

[“Nosso”] Noster/ nostra/ nostrum; plural: nostri/ nostrae/ nostra. 

[“Vosso”] Vester/ uestra uestrum; plural: uestri uestrae uestra. 

[“Se”] Sui, sibi, se ou sese, a se – não tem nominativo, nem vocativo. 

[“Ambos”] Ambo. 

 

33.142 Περὶ συνθέσεως μεσοπτώτων ὀνομάτων. παρὰ μὲν Ῥωμαίοις πέντε ἡγοῦνται 

μόρια τῆς ἐπιπλοκῆς ἐν τῇ ἐσχάτῃ συλλαβῇ τῶν πτώσεων, que cumque dam dem piam, ἐξ ὧν 

τὰ μεσόπτωτα συνίσταται οὕτως, quisque, quiscumque, quidam, idem, quispiam. τούτων γὰρ ἡ 

γενικὴ διὰ τοῦ cuius καὶ eius προηγεῖται. 

[Παρὰ δὲ Ἓλλησιν γ ἡγοῦνται μόρια, ποτε δηποτε δε, ἐξ ὧν τὰ μεσόπτωτα συνίσταται 

οὕτως, τίσποτε ἢ ποιόσποτε καὶ τισδήποτε ἢ ποιοσδήποτε καὶ τοιόσδε. τούτων δὲ αἱ γενικαὶ διὰ 

τῆς κλίσεως τῶν προηγουμένων θέσεων, ὡς τὸ τινόσποτε καὶ τινοσδήποτε καὶ τοιοῦδε.]143 

                                                           
nomes (muito embora outros apresentados antes como ipse/ ipsa/ ipsum possam fazer isso, e a presença de termos 

como noster/ nostra/ nostrum, que seriam mais propriamente possessivos, quebra ainda mais a unidade). A lista é 

idêntica à presente na compilação do Anônimo de Bobbio e em Carísio, mas Dositeu adiciona ambo ao final. Outra 

possibilidade é a de que seja uma lista de pronomes que podem ser usados como nomes – Donato apresenta essa 

categoria e a ilustra com vários dos termos encontrados aqui, incluindo ambo, o que pode indicar que a adição de 

Dositeu veio na verdade dessa fonte. 
142 Esse parágrafo é o mais peculiar de toda a gramática, simplesmente por inverter completamente a sua lógica e 

apresentar o texto em grego, sem tradução para o latim. Há diferentes teorias que tentam explicar isso; Bonnet 

(2005) defende que a passagem não é uma adição posterior, e sim parte do texto original de Dositeu. A escolha 

pelo grego nessa passagem específica estaria relacionada ao fato de ser um conceito difícil de explicar; como seu 

público era de falantes de grego (não completamente fluentes em latim ainda), ele teria optado por usar a língua 

deles. De fato, o tema tratado aqui não costuma ser explorado metodicamente nas gramáticas, com as partículas 

finais indeclináveis dos pronomes sendo abordadas de maneira indireta, quando o são. Além disso, essa é a única 

ocorrência do termo μεσόπτωτα, que teria sido cunhado por Dositeu especificamente para classificar essa categoria 

(cf. nota 144). Seria difícil que um copista posterior adicionasse uma seção tão complexa e inovadora. Contudo, 

Bonnet (2005) acredita na veracidade da primeira parte do parágrafo apenas. A segunda, segundo ele, se mostra 

claramente como uma adição feita num período muito posterior, já quando a gramática estava sendo usada para o 

ensino de grego, pois seu conteúdo é totalmente irrelevante para um aprendiz de latim. Dickey (2016), por sua vez, 

critica essa posição e propõe que todo o parágrafo 33 é uma adição posterior. Também há bons argumentos a favor 

disso. Como ela ressalta, o texto é uniforme ao longo de todo o trecho, o que enfraquece a ideia de separação de 

Bonnet (2005), de que uma parte seria original e outra adicionada – para isso, o responsável pelo aumento 

precisaria ter emulado o estilo de Dositeu. Outra questão é que alguns dos pronomes incluídos agora como 

μεσόπτωτα já haviam aparecido antes, como quidam e idem. Se Dositeu pretendia incluir uma sessão apenas para 

eles, provavelmente tomaria o cuidado de removê-los das outras. Por fim, embora o termo μεσόπτωτα não seja 

atestado em outro lugar, existem diversos outros com a mesma lógica de composição (além dos mais comuns 

απτοτα e μονοπτωτα, em Prisciano encontramos διπτοτα, τριπτοτα, τετραπτοτα, πενταπτοτα e ἑξατοτα, bem como 

variações em outros gramáticos). Como a gramática continuou a ser usada para o ensino por muito tempo, não é 

impossível pensar que algum outro magister tenha cunhado o termo por analogia. 
143 Embora, como ressaltado anteriormente, Bonnet (2005) defenda que apenas o primeiro trecho é original de 

Dositeu, opta por manter os dois na sua edição, marcando o segundo com colchetes. 
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33.144 Uma nota sobre a composição dos pronomes cujo caso se manifesta no meio145: 

para os latinos, há cinco elementos de complicação da última sílaba no que diz respeito aos 

casos: que, cumque, dam, dem e piam. Os pronomes se juntam a eles da seguinte maneira: 

quisque, quiscumque, quidam, idem, quispiam. O genitivo se faz pela anteposição de cuius e 

eius. 

Para os gregos, esses elementos são três: ποτε, δηποτε e δε. Os pronomes se juntam a 

eles da seguinte maneira: τίσποτε ou ποιόσποτε, τισδήποτε ou ποιοσδήποτε, τοιόσδε. Os 

genitivos são feitos com a declinação do primeiro elemento. 

 

DE VERBO 

 

 XI. 34. Qualitas uerborum in quot est formis? IIII: absoluta, ut lego; meditatiua, ut 

lecturio; frequentatiua, ut lectito; inchoativa, ut feruesco, calesco. 

Modi quot sunt? V: indicatiuus, ut amo, doceo, lego; imperatiuus: ut ama, doce, lege; 

optatiuus, ut amarem et utinam amarem, docerem, legerem; coniunctiuus: cum amem, doceam, 

legam; infinitiuus: amare, docere, legere. 

Significationes uerborum V: activa, passiua, neutra, deponens, communis. 

Tempora uerborum III: praesens, ut amo, doceo, lego; praeteritum, ut amaui; futurum, 

ut amabo. Quot sunt tempora uariata? V: praesens, praeteritum inperfectum, praeteritum 

perfectum, praeteritum plusquamperfectum, futurum. 

 

  

                                                           
144 Nossa tradução desse trecho foi feita a partir da francesa de Bonnet (2005). 
145 Como mencionado previamente, aqui é usado um termo não visto em nenhuma outra gramática: μεσόπτωτα. 

Na tradição gramatical, é comum encontrar απτοτα e μονοπτωτα como denominadores de elementos que não 

possuem caso ou que possuem apenas um caso, respectivamente (o próprio Dositeu usa μονοπτωτα no parágrafo 

21, mas, devido à ausência de um termo correspondente em português, traduzimos apenas por “nomes que só têm 

um caso”). Em Prisciano, são atestados διπτοτα, τριπτοτα, τετραπτοτα, πενταπτοτα e ἑξατοτα, ou seja, dois, três, 

quatro, cinco e seis casos. Μεσόπτωτα é formado por meio de analogia com essas composições, usando o prefixo 

μέσο- (“meio”, “metade”); assim, refere-se às palavras cujo caso se manifesta “no meio” – um uso criativo para 

descrever os pronomes que se ligam a um sufixo indeclinável. Novamente, optamos por uma tradução mais livre, 

por não dispormos de um conceito como esse na nossa língua. 
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DO VERBO146 

 

XI. 34. A qualidade dos verbos existe em quantas formas?147 Quatro: absoluta, como 

lego [“leio”], volitiva, como lecturio [“quero ler”], frequentativa, como lectito [“tenho o hábito 

de ler”], e incoativa, como feruesco [“efervesço”] e calesco [“fico quente”]. 

 Quantos são os modos? Cinco: indicativo, como amo [“amo”], doceo [“ensino”] e lego 

[“leio”]; imperativo, como ama [“ama”], doce [“ensina”] e lege [“lê”]; optativo, como amarem 

[“que eu amasse”], utinam amarem, docerem e legerem [“oxalá que eu amasse/ ensinasse/ 

lesse”]; subjuntivo: amem [“que eu ame”], doceam [“que eu ensine”] e legam [“que eu leia”]; 

e infinitivo: amare [“amar”], docere [“ensinar”] e legere [“ler”]. 

 As vozes verbais são cinco: ativa, passiva, neutra, depoente e comum. 

Os tempos verbais são três: presente, como amo [“amo”], doceo [“ensino”] e lego 

[“leio”]; pretérito, como amaui [“amei”]; e futuro, como amabo [“amarei”]. Quantas são as 

variações temporais? Cinco: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais-

que-perfeito, futuro. 

 

35. <Coniugationes uerborum>148 Sum es est, pluraliter: sumus estis sunt; fui fuisti fuit 

fuimus fuistis fuerunt; eram eras erat, pluraliter: eramus eratis erant; fueram fueras fuerat 

fueramus fueratis fuerant. Essem esses esset, pluraliter: essemus essetis essent; fuissem fuisses 

fuisset, pluraliter: fuissemus fuissetis fuissent; sim sis sit, pluraliter: simus sitis sint; fuerim fueris 

fuerit, pluraliter: fuerimus fueritis fuerint. Ero eris erit, pluraliter erimus eritis erunt; fuero 

fueris fuerit, pluraliter: fuerimus fueritis fuerint. 

                                                           
146 Aqui a tradução grega volta a englobar também as explicações, e não só os exemplos. Dickey (2016) usa isso 

como argumento a favor da hipótese de que o próprio Dositeu teria sido responsável por ela e que estaria 

intrinsecamente ligada ao método de ensino. Sua proposta, tendo em mente que a tradução vinha diminuindo 

gradualmente, mas retornou nesse capítulo, é a de que ele deveria ser um dos primeiros a ser estudado, já que é 

difícil progredir em qualquer língua sem verbos. Por conseguinte, a ordem dos capítulos não refletiria o uso real 

da gramática, sendo apenas uma ordenação que segue a tradição; ou, no mínimo, ao menos a parte essencial sobre 

os verbos deveria ser adiantada. Essa possibilidade parece fazer mais sentido, tendo em mente que, ainda nesse 

capítulo, as traduções voltarão a se limitar aos exemplos. 
147 A estruturação desse capítulo apresenta uma semelhança notável com a Arte menor de Donato (um formato de 

pergunta e resposta), embora o texto em si não seja uma reprodução exata. A versão de Dositeu é extremamente 

condensada, removendo a própria definição de verbo, muitos exemplos e até algumas propriedades da classe. O 

capítulo como um todo é muito peculiar; mesmo as conjugações são reduzidas a quase nada. Se a hipótese de 

Dickey (2016) estiver correta, isso seria um efeito da necessidade de se apresentar os verbos logo no começo do 

processo de ensino: como os alunos teriam pouco conhecimento de latim, seria preciso encontrar maneiras mais 

simples de abordar o conteúdo – tais como reduzir a quantidade de conteúdo lexical a ser processado, o que poderia 

ser feito simplesmente omitindo trechos considerados menos decisivos e aplicar o formato pergunta-resposta, que 

prevê, por natureza, trechos curtos. 
148 Ausente no manuscrito S. 
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35. Conjugações verbais: 

[Verbo “ser/ estar”] 149 

[Presente do indicativo] Sum, es, est; plural: sumus, estis, sunt; 

[pretérito perfeito do indicativo] fui, fuisti, fuit; fuimus, fuistis, fuerunt; 

[pretérito imperfeito do indicativo] eram, eras, erat; plural: eramus, eratis, erant; 

[pretérito mais-que-perfeito do indicativo] fueram, fueras, fuerat; fueramus, fueratis, 

fuerant. 

[Pretérito imperfeito do subjuntivo] Essem, esses, esset; plural: essemus, essetis, essent; 

[pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo] fuissem, fuisses, fuisset; plural: fuissemus, 

fuissetis, fuissent; 

[presente do subjuntivo] sim, sis, sit; plural: simus, sitis, sint; 

[pretérito perfeito do subjuntivo] fuerim, fueris, fuerit; plural: fuerimus, fueritis, fuerint. 

[Futuro do indicativo] Erro, eris, erit; plural: erimus, eritis, erunt; 

[futuro perfeito do indicativo] fuero, fueris, fuerit; plural: fuerimus, fueritis, fuerint.150 

 

36. Edo es est estis edi; imperatiuus: es este esto estote; item passiuo estor et editor; 

uolo uis uelite, uelito uelitote; uolo uolas; <uolui>151 uoluo uoluis. 

Expergefio expergefacio; calfio calfacio; arefio, arefacio; assuefio, assuefacio; 

mansuefio, mansuefacio; liquefio, liquefacio, tepefio. 

Odi odit me. 

Tollo sustuli; ferior ictus sum, meto messem feci; metor messus sum. 

 

36. [“Comer”] 

[Presente do indicativo] Edo, es, est, estis; 

[pretérito perfeito do indicativo] edi; 

imperativo: es, este, esto, estote; igualmente, na passiva, tem-se estor e editor; 

[“querer”] 

[presente do indicativo] uolo, uis; 

[imperativo] uelite, uelito, uelitote; 

  

                                                           
149 Consideramos mais producente, nessa seção, incluir a descrição da conjugação, em vez de traduzir todas as 

formas verbais. 
150 Há mais conjugações aqui do que o texto inicial prevê (não é atestado um “futuro perfeito”, por exemplo), o 

que acontece devido à redução que Dositeu faz em relação a Donato. 
151 Ausente no manuscrito S. 
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[“voar”] 

[presente do indicativo] uolo, uolas; 

[pretérito perfeito do indicativo] uolui; 

[“voltar”] 

[presente do indicativo] uoluo, uoluis.152 

Expergefio [“estar acordado”], expergefacio [“acordar”]; calfio [“estar aquecido”], 

calfacio [“aquecer”]; arefio [“estar seco”], arefacio [“secar”]; assuefio [“estar acostumado”], 

assuefacio [“acostumar”]; mansuefio [“estar domado”], mansuefacio [“domar”]; liquefio 

[“estar dissolvido”], liquefacio [“dissolver”], tepefio [“estar quente”].153 

Odi [“odiar”], odit me [“ser odiado”].154 

Tollo [“levantar”], sustuli [“ter levantado”]; ferior [“estar atingido”], ictus sum [“ter sido 

atingido”]; meto [“colher”] messem feci [“ter colhido”]; metor [“medir”], messus sum [“ter sido 

colhido”].155 

 

37. Pudet me, te, illum. Inpersonalia participia non habent, neque actiua neque passiua. 

Sunt autem passiua inpersonalia aut quarti aut primi ordinis. His non qui facit quid, sed quid 

faciat demonstratur, ut pugnatur comminus armis, item pugnatum est, discumbitur ostro. 

Accommodantur loco, tempori, personis, aduerbio, ut bene illo loco studetur, bene illa hora 

studetur, bene apud Sacerdotem studetur. 

 

37. Pudet me, te, illum [“me/ te/ o envergonha”]. Os impessoais156 não possuem nem 

particípio, nem voz ativa, nem passiva. Há, porém, passivas impessoais de primeira ou quarta 

conjugação157. Nessas, não é indicado quem faz o que, mas sim o que se faz, como em pugnatur 

comminus armis158 [“luta-se com os braços em um mano a mano”], pugnatum est [“lutou-se”] 

                                                           
152 Esse parágrafo representa um inesperado salto para os verbos irregulares, e com uma apresentação que não é 

nada intuitiva. Embora o texto de Dositeu muitas vezes não seja bem conectado e omissões em relações à fonte 

sejam comuns, Bonnet (2005) sugere que algo foi perdido aqui durante a transmissão, considerando impossível 

não haver nenhum tipo de explicação ou ao menos de rotulação por parte do gramático. 
153 Essa lista de compostos de -fio/ -facio é idêntica à encontrada em Carísio. 
154 Essa composição de passiva só é encontrada em Dositeu. Diomedes traz odio sum illi e Carísio osus sum. 
155 Esse trecho apresenta irregularidades relacionadas às formas passivas. Novamente, não há qualquer explicação 

e, aparentemente, nem coordenação lógica, o que fortalece a tese de Bonnet (2005) de perda de conteúdo na 

transmissão. 
156 Mais uma vez, não houve menção prévia do que seria o assunto do parágrafo. A referência aparece aqui quase 

por acidente. 
157 Outra evidência de um corte no texto; não houve qualquer menção ou explicação a respeito das conjugações 

verbais. 
158 Eneida, VII, 553. 
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e discumbitur ostro159 [“acomoda-se no leito de cor púrpura”]. São associadas a lugar, tempo, 

pessoas e advérbios, como em bene illo loco studetur [“estuda-se bem naquele lugar”], bene 

illa hora studetur [“estuda-se bem naquele horário”], bene apud Sacerdotem studetur [“estuda-

se bem com Sacerdote”]160. 

 

DE PARTICIPIO 

 

 XII. 38. Participium est dictio originem trahens a nomine et a uerbo cum tempore et 

casu et genere. Participium autem dictum uidetur quod partem capiat nominis, partem uerbi. 

Participio accidunt a nomine genus et casus, a uerbo qualitas et tempus, ab utroque numerus et 

figura. Genera participiis accidunt, masculinum ut hic factus, femininum ut haec facta, neutrum 

ut hoc factum, commune ut faciens; tempora: praeteritum ut iaculatus, praesens ut iaculans, 

futurum ut iaculaturus. Qualitas participiorum sicut uerborum: aut enim agentia sunt aut 

patientia aut communia aut neutra aut deponentia. Conuiuandus non dicimus. Conuiuandum 

tamen dicimus figura ista qua in omnibus uerbis utimur: luctandum mihi est. Numeri duo: 

singularis et pluralis. Figurae duae: simplex et composita. 

Sunt multa nomina quae speciem participiorum habent, ut tunicatus, galeatus; quae 

<quia>161 partem a uerbo non habent, non recte participia dicuntur. Sunt aeque alia nomina, 

quae nominatiuo casu participiis similia uidentur, ut cultus, passus, uisus, quorum discretio 

declinatione detegitur. 

Illud obseruandum est, inpersonalium uerborum omnino participia non esse, quamuis 

uisum fuerit Sallustio dicere paenitentem Lepidum; et pudens. Sed magis appellatio quam 

participium est: ὁ αἰσχυντηρός, unde inpudens. 

 

  

                                                           
159 Eneida, I, 700. 
160 Nesse último parágrafo da seção, a tradução grega volta a contemplar somente os exemplos. 
161 Adicionado por Keil (1871) com base em Donato. 
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DO PARTICÍPIO162163 

 

 XII. 38. O particípio é uma palavra cuja origem deriva do nome e do verbo e possui 

tempo, caso e gênero. Ademais, o particípio parece uma palavra que toma uma parte do nome 

e outra do verbo. No particípio há como acidentes, trazidos do nome, gênero e o caso; do verbo, 

voz164 e tempo; e, de um ou outro, número e forma. Nos particípios há como acidentes os 

gêneros masculino, como hic factus [“feito”], feminino, como haec facta [“feita”], neutro, como 

hoc factum [“feito (isso)”], e comum, como faciens [“que faz”]; os tempos pretérito, como 

iaculatus [“lançado”], presente, como iaculans [“que lança”], e futuro, como iaculaturus 

[“prestes a lançar”]. As vozes dos particípios são as mesmas dos verbos; com efeito, são ativos, 

passivos, comuns, neutros ou depoentes. Não dizemos conuiuandus [“que deve ser 

banqueteado”]. Mas dizemos conuiuandum [“que deve banquetear”] dentro da seguinte 

estrutura, a qual se usa para todos os verbos: luctandum mihi est [“é preciso que eu lute”]165. 

Os números são dois, singular e plural. As formas são duas, simples e composta. 

 Há diversos nomes que possuem a aparência de particípio, como tunicatus [“vestido 

com uma túnica”] e galeatus [“vestido com um elmo”]; não é adequado, porém, dizer que eles 

são particípios, pois não possuem a parte oriunda do verbo. São nomes regulares que se 

assemelham a particípios no caso nominativo, como cultus [“culto”], passus [“passo”] e uisus 

[“vista”], e cuja diferença se revela na declinação. 

 Cabe observar que não há particípios, de modo algum, de verbos impessoais, muito 

embora tenha sido visto Salústio dizer paenitentem Lepidum166 [“Lépido, que se arrepende”] e 

                                                           
162 O texto dessa seção é essencialmente monolíngue (em latim), com a única tradução sendo a do termo inpudens 

(nem mesmo os outros exemplos são glosados). Assumindo um projeto de ensino como o proposto por Dickey 

(2016), Dositeu teria esperado que seus aprendizes já tivessem autonomia de leitura ao chegar a esta seção. Essa 

visão pode ser contestada, porém, pelo fato de que nas seções seguintes Dositeu volta a apresentar os exemplos de 

modo bilíngue. 
163 Embora seja uma seção ainda mais breve que a dos verbos, esta é muito melhor estruturada. É oferecida uma 

conceituação do particípio e há diversos exemplos. Dositeu aqui recorre principalmente a Carísio, mas inclui 

também trechos de Donato. 
164 Uma ressalva à tradução é que aqui o termo usado para voz é qualitas, enquanto nos verbos usou-se significatio 

– uma denúncia clara da multiplicidade de fontes que dão forma ao texto de Dositeu. O termo qualitas em si é 

muito amplo, podendo denotar características diferentes a depender da parte da oração à qual se refere (cf. nota 

87); aqui, todavia, trata-se de uma classe de palavra que é quase uma extensão de outra (particípio/ verbo), e o uso 

de qualitas com um sentido completamente distinto em cada uma não seria esperado (afinal, o próprio texto 

explicita que os particípios “trazem” a voz do verbo). 
165 Essa passagem nebulosa parece se referir ao uso dos particípios futuros passivos dos depoentes (que, devido a 

serem depoentes, são interpretados como ativos), limitando-os a construções impessoais. 
166 Histórias, I, frag.68. 
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pudens167 [“que envergonha”]. Mas esse é mais um nome comum que um particípio: ὁ 

αἰσχυντηρός168, de onde vem inpudens [“despudorado”]. 

 

DE ADVERBIO 

 

 XIII. 39. Aduerbia aut suae positionis sunt aut ab aliis transeunt. A se nascuntur, ut heri, 

nuper; ab aliis <ut>169 docte, prudenter. Aduerbio accidunt significatio comparatio figura. 

 

DO ADVÉRBIO170 

 

 XIII. 39. Os advérbios o são ou pela própria natureza ou transitam de outras. Nascem 

por si mesmos, como heri [“ontem”] e nuper [“recém”], ou de outros, como docte 

[“doutamente”] e prudenter [“prudentemente”]. Os advérbios têm como acidentes significado, 

comparação e forma. 

 

40. Aduerbiorum significationes sunt multae. Significant enim tempus finitum ut hodie, 

cras, perendie, die tertio, die quarto, here et heri, nudius tertius, mane, uespere et uesperi, 

nocte, noctu, interdiu, pridie, postridie; 

tempus infinitum: olim, aliquando, quando<-cumque>171, nuper, iam pridem, alias, 

iam, tum, etiamtum, inde, dudum, umquam, numquam, mox, cottidie, interea, interim, statim, 

subito, repente, extemplo, recens, iamdudum, interdum, subinde, cummaxime, nunc, confestim, 

actutum, tandem aliquando, ilico, nonnumquam, semper, tantisper, paulisper, postea, post, 

posthac, antehac, dum, donec, simul, simulatque, antequam, postquam, frequenter, uix, diu, 

diutius, diutissime, sero; 

quantitatis: sat, satis, parum, abunde, etiam, perquam, admodum, plerumque, nimis, 

insuper, amplius, minus, plene, humiliter, uaste, nimis, ualde, large, affatim; 

                                                           
167 A redação sugere que essa também é uma citação de Salústio, mas o termo não é atestado nas suas obras 

conhecidas. 
168 Trata-se apenas da tradução para o grego do termo pudens, mas é mantida no meio do texto em latim. A razão 

para apresentá-la parece ser para tomar como argumento de referência o fato de que uma palavra que expressa o 

mesmo sentido em grego não é um particípio. 
169 Ausente no manuscrito S; adicionado por Tolkiehn (1913). 
170 Esse capítulo é adaptado de Carísio, mas não segue a mesma ordem. Com relação à tradução para o grego, nele, 

Dositeu oferece as glosas dos exemplos, padrão que continuará também no seguinte. 
171 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
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in locum <infinita>172: quo, ubi, huc, illuc, intro, foras, dextrorsum, introrsum, 

retrorsum, seorsum, utroque, utro, neutro; 

in loco infinita: ubi, ubicumque, ubi, hic, illic, istic, ibidem, intus, penitus, foris, passim, 

usquam, nusquam, alicubi, utrubi, neutrubi, susum, deorsum, ibi, longe, insuper; 

<e loco infinita>173: unde, undecumque, undique, hinc, istinc, inde, illinc, illim, indidem, 

utrimque, intus, aliunde, dehinc, eminus, comminus; 

per locum infinita: qua, quacumque, hac, istac, illac, nulla, recta; 

in locum <et in loco et e loco in->finita174: susum, deorsum, supra, infra, extra, ultra, 

cis, intra, desuper, subter, ante, post; 

numeri: semel, bis, ter, quater <et>175 deinceps, quotienscumque, primo, secundo, tertio 

et deinceps; saepe, saepius, saepissime; 

adfirmandi: scilicet, uidelicet, nimirum, ilicet, quid<-ni>176, utique, quippe, profecto, 

plane, sane, certe, immo, nonne; 

demonstrandi: en, ecce, em; 

ordinis: deinceps, post, ante, tunc, inde; 

recusandi: quare, quid, quid ita, cur, numquid, cur ita, nempe, utrumne, ecquid, 

quomodo, sicine, quidnam; 

congregandi: una, simul, pariter; 

dubitandi: fors, forsitan, fortasse, fortassis; 

similitudinis: perinde, ceu, perinde ac si, aeque, ut, quasi, quemadmodum, qualiter, 

taliter, similiter, aequaliter, sicut, item, non secus, non aliter, tamquam, prout, adeo; 

personalia: mecum, tecum, nobiscum, uobiscum, mea, tua, nostra, uestra, secum; 

hortandi: heia, age, agedum; 

compellandi: heus; 

respondendi: heu; 

optandi: utinam; 

prohibendi: ne, neue. 

 

40. Os significados dos advérbios são muitos. Com efeito, alguns significam tempo 

definido, como hodie [“hoje”], cras [“amanhã”], perendie [“depois de amanhã”], die tertio 

                                                           
172 Adicionado por Bonnet (2005) com base em Carísio. 
173 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
174 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
175 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
176 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
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[“três dias depois”], die quarto [“quatro dias depois”], here e heri [“ontem”], nudius tertius 

[“anteontem”], mane [“pela manhã”], uespere et uesperi [“ao anoitecer”], nocte e noctu [“à 

noite”], interdiu [“durante o dia”], pridie [“no dia anterior”], postridie [“no dia posterior”]; 

tempo indefinido: olim [“outrora”], aliquando [“em algum momento”], quandocumque 

[“em qualquer momento”], nuper [“recentemente”], iam pridem [“algum tempo atrás”], alias 

[“em outro momento”], iam [“já”], tum [“então”], etiamtum [“até então”], inde [“desde então”], 

dudum [“pouco tempo atrás”], umquam [“o tempo todo”], numquam [“nunca”], mox [“logo”], 

cottidie [“cotidianamente”], interea [“enquanto isso”], interim [“nesse ínterim”], statim 

[“imediatamente”], subito [“subitamente”], repente [“de repente”], extemplo [“de imediato”], 

recens [“recentemente]”, iamdudum [“muito tempo atrás”], interdum [“às vezes”], subinde 

[“imediatamente depois”], cummaxime [“neste exato momento”], nunc [“agora”], confestim 

[“sem demora”], actutum [“sem delonga”], tandem aliquando [“uma vez em algum momento”], 

ilico [“na mesma hora”], nonnumquam [“ocasionalmente”], semper [“sempre”], tantisper [“por 

ora”], paulisper [“por um breve período”], postea [“depois de”], post [“depois”], posthac 

[“posteriormente”], antehac [“anteriormente”], dum [“enquanto”], donec [“até”], simul 

[“simultaneamente”], simulatque [“o mais depressa possível”], antequam [“antes que”], 

postquam [“depois que”], frequenter [“frequentemente”], uix [“raramente”], diu [“o dia todo”], 

diutius [“por muito tempo”], diutissime [“pelo máximo de tempo”], sero [“tarde”]; 

quantidade: sat e satis [“suficientemente”], parum [“pouco”], abunde 

[“abundantemente”], etiam [“ainda”], perquam [“extremamente”], admodum 

[excessivamente”], plerumque [“na maior parte”], nimis [“demais”], insuper [“além disso”], 

amplius [“mais”], minus [“menos”], plene [fartamente”], humiliter [“humildemente”], uaste 

[“vastamente”], nimis [“demais”]177, ualde [“grandemente”], large [“amplamente”], affatim 

[“abastadamente”]; 

para lugar indefinido [destino]: quo [“aonde”], ubi [“onde”], huc [“para cá”], illuc [“para 

lá”], intro [“para dentro”], foras [“para o lado de fora”], dextrorsum [“para o lado direito”], 

introrsum [“para o lado de dentro”], retrorsum [“para o lado reverso”], seorsum [“para uma 

direção diferente”], utroque [“para ambas as direções”], utro [“para alguma direção”], neutro 

[“para nenhuma direção”]; 

                                                           
177 O advérbio nimis aparece duas vezes no texto, mas não parece se tratar de um erro. Em cada ocasião, ele é 

traduzido de maneira diferente para o grego. Esse exemplo pode servir como evidência da autoria de Dositeu para 

a tradução. Não fosse o texto latino pensado para acompanhar um paralelo em grego, não haveria necessidade de 

listar o mesmo advérbio duas vezes. 
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em lugar indefinido [locativo]: ubi [“onde”], ubicumque [“em qualquer lugar”], ubi 

[“onde”]178, hic [“aqui”], illic [“ali”], istic [“lá”], ibidem [“no mesmo lugar”], intus [“dentro”], 

penitus [“fundo”], foris [“fora”], passim [“em todo lugar”], usquam [“em qualquer lugar”], 

nusquam [“em lugar nenhum”], alicubi [“em algum lugar”], utrubi [“em ambos os lugares”], 

neutrubi [“em nenhum dos dois lugares”], susum [“em cima”], deorsum [“embaixo”], ibi [“lá”], 

longe [“ao longe”], insuper [“além”]; 

a partir de lugar indefinido [origem]: unde [“de onde”], undecumque [“de qualquer 

lugar”], undique [“de todas as direções”], hinc [“daqui”], istinc [“daí”], inde [“dali”], illinc [“de 

lá”], illim [“de tal lugar”], indidem [“do mesmo lugar”], utrimque [“de um dos dois lugares”], 

intus [“de dentro”], aliunde [“de outro lugar”], dehinc [“daqui em diante”], eminus [“de longe”], 

comminus [“de perto”]; 

por lugar indefinido [movimento através]: qua [“por onde”], quacumque [“por qual 

meio”], hac [“por aqui”], istac [“por ali”], illac [“por lá”], nulla [“por lugar nenhum”], recta 

[“em linha reta”] 

para, em e a partir de lugar indefinido: susum [“para/ em/ de cima”], deorsum [“para/ 

em/ de baixo”], supra [“para/ em/ de cima”], infra [“para/ em/ de baixo”], extra [“para/ no lado 

de/ de fora”], ultra [“para/ no/ de além”], cis [“para/ no/ de aquém”], intra [“para/ no lado de/ 

de dentro”], desuper [“para/ em/ de cima”], subter [“para/ em/ de baixo”], ante [“para a/ na/ de 

frente”], post [“para/ no/ a partir do depois”]; 

números: semel [“uma vez]”, bis [“duas vezes”], ter [“três vezes”], quater [“quatro 

vezes”] e assim sucessivamente; quotienscumque [“quantas vezes for”], primo [“primeiro”], 

secundo [“segundo”], tertio [“terceiro”] e assim sucessivamente; saepe [“frequentemente”], 

saepius [“muito frequentemente”], saepissime [“muitíssimo frequentemente”]; 

confirmação: scilicet [“decididamente”], uidelicet [“evidentemente”], nimirum 

[“indubitavelmente”], ilicet [“objetivamente”], quidni [“por que não?”], utique 

[“garantidamente”], quippe [“naturalmente”], profecto [“seguramente”], plane 

[“distintamente”], sane [“razoavelmente”], certe [“com certeza”], immo [“pelo contrário”], 

nonne [“não é?”]; 

demonstração: en [“eis”], ecce [“eis que”], em [“lá”]; 

ordem: deinceps [“assim sucessivamente”], post [“depois”], ante [“antes”], tunc 

[“então”], inde [“desde então”]; 

                                                           
178 Vbi também aparece duas vezes com duas glosas diferentes. 
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negação179: quare [“de que maneira?”], quid [“o que?”], quid ita [“por que então?”], cur 

[“por quê?”], numquid [“não pensas que...”?], cur ita [“por que então?”], nempe [“não é verdade 

que...?”], utrumne [“qual dos dois?”], ecquid [“há alguém que...?”], quomodo [“de que 

modo?”], sicine [“e daí?”], quidnam [“como?”]; 

simultaneidade: una [“junto”], simul [“simultaneamente”], pariter [“conjuntamente”]; 

dúvida: fors [“por acaso”], forsitan [“talvez”], fortasse [“possivelmente”], fortassis 

[“pode ser que”]; 

semelhança: perinde [“igual a”], ceu [“da mesma maneira”], perinde ac si [“igual a si 

mesmo”], aeque [“de modo igual”], ut [“como”], quasi [“como se”], quemadmodum [“na 

mesma medida”], qualiter [“do mesmo jeito”], taliter [“tal qual”], similiter [“similarmente”], 

aequaliter [“igualmente”], sicut [“assim como”], item [“do mesmo modo”], non secus [“não 

diferentemente”], non aliter [“não de outro modo”], tamquam [“tanto quanto”], prout [“bem 

como”], adeo [“verdadeiramente como”]; 

pessoas: mecum [“comigo”], tecum [“contigo”], nobiscum [“conosco”], uobiscum 

[“convosco”], mea, tua, nostra, uestra [“é pertinente/ concerne a mim/ ti/ nós/ vós”]180, secum 

[“consigo”]; 

exortação181: heia [“anda!”], age [“vai!”], agedum [“vamos!”]; 

interpelação: heus [“olá!”]; 

resposta: heu [“tomara!”]; 

desejo: utinam [“oxalá”]; 

proibição: ne [“não”], neue [“e não”]. 

 

41. Figura in aduerbiis, sicut in omnibus partibus orationis, aut simplex <est>182, ut 

iuste, aut composita, ut iniuste. Comparationem recipiunt aduerbia, quotiens appellationes unde 

                                                           
179 O texto de Carísio não traz recusandi, mas sim percontandi (do verbo percontor, “questionar”). Com efeito, os 

advérbios apresentados aqui não são propriamente de negação, mas sim de questionamento. Bonnet (2005) observa 

que o sentido primitivo do verbo recusare é “responder a uma acusação” e teoriza que a mudança feita por Dositeu 

teria sido influenciada por um contexto jurídico. 
180 Segundo Bonnet (2005), esses elementos se referem aos complementos dos verbos refert e interest, que sempre 

vêm no neutro. Por não variarem em gênero, não seriam caracterizados como pronomes. Mas a categoria dos 

advérbios de nome se confunde com a dos pronomes e, como Dositeu não oferece qualquer tipo de caracterização 

deles, essa é apenas uma conjectura. 
181 Essa categoria e as três próximas contêm elementos que poderiam ser considerados interjeições. A classe das 

interjeições é propensa a classificações variáveis, já que é uma classe “artificial” criada pelos romanos para manter 

o mesmo número de partes da oração que os gregos identificavam (ocupando o lugar do artigo, que o latim não 

tem), então às vezes os limites da categoria não são claros. Bonnet (2005) propõe um critério sintático: quando 

tais elementos estão ligados a um verbo, são considerados advérbios; quando não, são parte de outras categorias 

(no caso, interjeições). 
182 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
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transeunt comparantur, ut docte doctius doctissime, quod est doctus doctior doctissimus. 

Recipiunt et deminutionem, ut meliuscule. Aduerbiis omnibus praepositio separatim adiungi 

non debet. 

 

41. A forma dos advérbios, como a de todas as partes da oração, é simples, como iuste 

[“justamente”], ou composta, como iniuste [“injustamente”]. Os advérbios admitem 

comparação, e por isso toda vez que os nomes transitam para o seu valor são igualmente 

comparados, como docte [“doutamente”], doctius [“mais doutamente”] e doctissime 

[“muitíssimo doutamente”], que se fazem a partir de doctus [“douto”], doctior [“mais douto”] 

e doctissimus [“doutíssimo”]. E recebem também o diminutivo, como meliuscule 

[“melhorzinho”]. As preposições devem vir sempre ligadas aos advérbios, nunca separadas. 

  

42. Omnia aduerbia quae fiunt ex appellationibus a secundae tertiaeque declinationis 

nominibus sumuntur, ut a lepido lepide et a suaui suauiter. Aduerbia inueniuntur per e 

productam, ubi genetiuus in i desinit; cum uero per is effertur, tunc etiam per ter, ut mirus mire, 

prudentis prudenter. Excipiuntur a secundo ordine haec quae non seruant formam, sed 

confundunt rationem, bonus et malus per e correptam bene et male; item a tertio ordine facilis 

uilis impunis repens: haec enim facile uile impune repente faciunt. Solent aliqui quaerere, certe 

an certo, quod nihil referre existimo. Etenim ratio exigit certe, uocalitas uero certo; illud igitur 

erit rationis, hoc uocalitatis. Illud uero est uitiosum, quod multi dicunt largiter, duriter, 

ignorantes rationem et nitentes auctoritate, cum et illi auctores qui semel largiter ac duriter 

dixerunt, saepius large et dure dixerint. Sed nec hoc te <debet>183 praeterire, quod nec difficilis, 

quamquam sit compositum a facilis, rationem sequitur, sed utrumque confundit, et pro 

difficiliter dicimus difficulter. Similiter et audax audacter, non audaciter. 

 

42. Todos os advérbios que se fazem a partir de nomes comuns são oriundos da segunda 

ou da terceira declinação, como lepide [“gentilmente”], de lepidus [“gentil”], e suauiter 

[“agradavelmente”], de suauis [“agradável”]. Os advérbios vêm com e longo quando o genitivo 

termina em i; quando, por outro lado, a forma é em is, eles vêm com ter, como em mirus/ mire 

[“admirável/ admiravelmente”] e prudentis/ prudenter [“prudente/ prudentemente”]. São 

exceções os da segunda declinação que não conservam a forma e assim desrespeitam a regra: 

bonus [“bom”] e malus [“mau”] fazem bene [“bem”] e male [“mal”], mas com o e reduzido; 

                                                           
183 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
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são exceções também os de terceira declinação facilis [“fácil”], uilis [“vil”], impunis 

[“impune”] e repens [“repentino”]; esses, com efeito, formam facile [“facilmente”], uile 

[“vilmente”], impune [“impunemente”] e repente [“repentinamente”]. Alguns tendem a 

indagar: “certe ou certo?” [“certamente”], algo que julgo não ser abordado em lugar algum. E, 

em verdade, a regra exige certe, a eufonia, por sua vez, certo; logo, aquele estará de acordo 

com regra, este, com a eufonia. O que é de fato errado é quando muitos dizem largiter 

[“largamente”] e duriter [“duramente”], ignorando a regra e se apoiando em alguma autoridade, 

quando os próprios autores que apenas uma vez disseram largiter e duriter mais frequentemente 

diriam large e dure. Mas isto não deve passar percebido a ti: que difficilis [“difícil”], embora 

seja composto a partir de facilis [“fácil”], não segue a regra, e sim desrespeita as duas coisas, 

[regra e eufonia]; por isso, em lugar de difficiliter dizemos difficulter [“dificilmente”]. De modo 

semelhante, audax [“audacioso”] faz audacter, não audaciter [“audaciosamente”]. 

  

43. Sunt alia aduerbia qualitatis, quae neque per e neque per ter efferuntur, sed per us, 

ut funditus, caelitus, humanitus, stirpitus, mordicus. Item sunt quae in im ac tim terminantur, ut 

caesim, continuatim, raptim, cursim, strictim, gregatim, separatim, priuatim, partim, 

pedetemptim, paulatim, minutim, sensim, furtim, deditim, carptim, summatim, statim, passim, 

praesertim, uicissim. 

Item sunt quae in o terminantur, ut consulto, tuto, clanculo clandestino, dubio, falso, 

superuacuo, cito, secreto, bipertito, tripertito, quadripertito, fortuito, infinito, continuo, primo, 

opinato, profecto, magno, raro, merito, inmerito, otio, crebro, omnino, ultro. 

Item sunt quae in am terminantur, ut clam, nequiquam, palam, obuiam, bifariam, 

trifariam, quadrifariam, multifariam, coram, perperam. 

Sunt quae in u terminantur, ut dictu, factu. 

Item sunt quae in a terminantur, ut frustra, dedita, iniuria. 

 

 43. Há outros advérbios de qualidade184, que não são enunciados nem com e, nem com 

ter, mas com us, como funditus [“completamente”], caelitus [celestialmente”], humanitus 

[“humanamente”], stirpitus [“relativo a raça”], mordicus [“relativo a mordida”]. 

Da mesma maneira, há aqueles que terminam em im e tim, como caesim [“relativo a 

corte”], continuatim [“continuamente”], raptim [“apressadamente”], cursim [“agilmente”], 

                                                           
184 Há aqui um lapso causado pela redução que Dositeu faz ao texto. O parágrafo se inicia com “outros advérbios 

de qualidade”, mas nenhum advérbio de qualidade fora apresentado formalmente até então, embora já tenham 

aparecido alguns como exemplo nas discussões do parágrafo 42. 
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strictim [“superficialmente”], gregatim [“em multidão”], separatim [“separadamente”], 

priuatim [“particularmente”], partim [“parcialmente”], pedetemptim [“cautelosamente”], 

paulatim [“paulatinamente”], minutim [“gradualmente”], sensim [“lentamente”], furtim 

[“furtivamente”], deditim [“relativo a desistência”], carptim [“separadamente”], summatim 

[“sumariamente”], statim [“imediatamente”], passim [“em toda parte”], praesertim 

[“especialmente”] e uicissim [“de volta”]. 

Da mesma maneira, há os que terminam em o, como consulto [“intencionalmente”], tuto 

[“seguramente”], clanculo [“secretamente”], clandestino [“clandestinamente”], dubio 

[“duvidosamente”], falso [“falsamente”], superuacuo [“superfluamente”], cito [“depressa”], 

secreto [“em segredo”], bipertito [“em duas partes”], tripertito [“em três partes”], quadripertito 

[“em quatro partes”], fortuito [fortuitamente”], infinito [“infinitamente”], continuo 

[“continuamente”], primo [“primeiramente”], opinato [“supostamente”], profecto 

[“decididamente”], magno [“grandemente”], raro [“raramente”], merito [“merecidamente”], 

inmerito [“não merecidamente”], otio [“preguiçosamente”], crebro [“repetidamente”], omnino 

[“completamente”] e ultro [“do outro lado”]. 

Da mesma maneira, há os que terminam em am, como clam [“às escondidas”], 

nequiquam [“sem motivo”], palam [“abertamente”], obuiam [“contra”], bifariam [“duas 

vezes”], trifariam [“três vezes”], quadrifariam [“quatro vezes”], multifariam [“muitas vezes”], 

coram [“na presença de”] e perperam [“equivocadamente”]. 

Há os que terminam em u, como dictu [“relativo a falar”] e factu [“relativo a fazer”]. 

Da mesma maneira, há os que terminam em a, como frustra [“em vão”], dedita 

[“deliberadamente”] e iniuria [“injustamente”]. 

 

44. Sunt alia in e <uel ter sine>185 prototypo, uelut temere, abunde, iure, obiter. 

Item haec aduerbia πρωτότυπον non habent, uelut post posterius postremum, supra 

superius supremum, infra inferius infime, <prope>186 propius proxime, extra exterius extremo, 

ultra ulterius ultimo, citra citerius citime. Penes et penitus non habent ex se comparatiua nec 

superlatiua, ut supra scripta aduerbia. 

 

44. Há outros em e ou ter sem absoluto187, tais como temere [“temerariamente”], abunde 

[“abundantemente”], iure [“justamente”], obiter [“de passagem”]. 

                                                           
185 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
186 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
187 No sentido de protótipo (cf. nota 122). 
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Da mesma maneira, os seguintes advérbios não possuem πρωτότυπον: post/ posterius/ 

postremum [“depois/ mais tarde/ no fim”], supra/ superius/ supremum [“sobre/ mais acima/ no 

topo”], infra/ inferius/ infime [“abaixo/ mais abaixo/ no mínimo”], prope/ propius/ proxime 

[“perto/ mais perto/ muito perto”], extra/ exterius/ extremo [“do lado de fora/ mais para fora/ 

no extremo”], ultra/ ulterius/ ultimo [“longe/ mais longe/ muito distante”], citra/ citerius/ citime 

[“deste lado/ mais deste lado/ o mais deste lado”]. Penes [“pertinente a”] e penitus [“para 

dentro”] não possuem nem comparativo, nem superlativo, como os advérbios descritos 

acima188. 

 

<DE PRAEPOSITIONE>189 

 

XIV. 45. Praepositio est pars orationis quae praeposita alii parti orationis 

significationem eius immutat atque implet aut simplicem seruat, ut inscribo. Praepositionum 

aliae semper componuntur cum aliis partibus orationis, ita ut <in>190 unitatem ueniant neque 

umquam separatim dicantur. Sunt autem hae: con, co, re, di, dis, am, se, ut conplector, 

coarguor, resero, diduco, discurro, amplector, secedo. Aliae sic separantur ut numquam in 

unitatem ueniant cum aliis partibus orationis, ut apud, penes. Aliae et continentur et separantur, 

ut sub, ex, in, de, pro, ab. 

 

DA PREPOSIÇÃO191 

 

45. A preposição é a parte da oração que, preposta a outra parte da oração, muda seu 

significado, o complementa ou o mantém simples, como inscribo [“inscrever”]. Algumas 

preposições sempre se combinam com as outras partes da oração, de modo que vêm em unidade 

e nunca são pronunciadas separadamente. São estas: con, co, re, di, dis, am e se, como em 

conplector [“abraçar”], coarguor [“refutar”], resero [“desembrulhar”], diduco [“deduzir”], 

discurro [“correr na direção oposta”], amplector [“circundar”] e secedo [“recuar”]. Outras se 

separam, de modo que nunca vêm em unidade com outras partes da oração, como apud [“junto 

de”] e penes [“em poder de”]. Outras se combinam e se separam, como sub [“sob”], ex [“a partir 

de”], in [“em”], de [“de”], pro [“em favor de”] e ab [“por”]. 

                                                           
188 Refere-se aos advérbios apresentados no parágrafo 43 (dos quais a maioria não possui formas comparativas), 

não nos diretamente acima. 
189 Título adicionado por Keil (1871). 
190 Reconstituição de Keil (1871). 
191 A composição desse capítulo é baseada em várias fontes, incluindo Carísio, Donato, Diomedes e Sacerdote. 
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46. Sunt praepositiones quae accusatiuo casui seruiunt, ut ad, apud, ante, contra 

aduersum, circa, cis, citra, circum, circiter, erga, extra, intra, inter, iuxta, infra, in, ob, post, 

propter, prope, pone, praeter, penes, per, subter, subtus, sub, secundum, super, supra, trans, 

usque, ultra. Sunt praepositiones quae ablatiuo casui seruiunt, ut a, ab abs, cum, coram, de, ex, 

in, pro, prae, sine, super, sub, tenus; utriusque casus: in, sub, super, subter; ut ad Sacerdotem, 

ante tribunal, circa scholam, circum muros, cis Renum, contra Tiberim, citra terminum, erga 

filios, extra ciuitatem, intra muros, inter amicos, iuxta basilicam, infra muros, in parricidam, 

ob iram, post tempus, propter illum, pone illum, praeter me, subtus lectum, sub umbram, super 

collem, supra fortunam, trans Tiberim, usque ad mare, ultra aetatem; ablatiui casus sunt: prae 

bello, sine puero, tenus pube; communes: in parricidam, in agro, in agrum, super Priamo, 

super collem, sub tecto, sub umbram. Verbis autem aptantur hae: as aspellere, di diducere, dis 

disicere, co coemere, con conuertere, se secernere, re reuocare. Inter eas, quae accentu mutato 

in aduerbia cadunt hae sunt: infra, intra, supra, ultra, citra, circa, iuxta, contra, subtus, coram, 

ante, post. 

 

46. Há preposições que servem ao caso acusativo, como ad [“para”], apud [“junto de”], 

ante [“diante de”], contra [“do lado oposto de”], aduersum [“em oposição a”], circa [“próximo 

de”], cis [“aquém de”], citra [“deste lado de”], circum [“ao redor de”], circiter [“nos arredores 

de”], erga [“a favor de”], extra [“fora”], intra [“dentro”], inter [“entre”], iuxta [“ao lado de”], 

infra [“abaixo de”], in [“na direção de”, “contra”], ob [“por”], post [“depois de”], propter [“por 

causa de”], prope [“quase em”], pone [“atrás de”], praeter [“exceto”], penes [“em poder de”], 

per [“através de”], subter [“por baixo de”], subtus [“embaixo de”], sub [“sob”], secundum 

[“segundo”], super [“sobre”], supra [“acima de”], trans [“do outro lado de”], usque [“até”], 

ultra [“além de”]. 

Há preposições que servem ao caso ablativo, como a/ ab/ abs [“por”], cum [“com”], 

coram [“na presença de”], de [“a respeito de”], ex [“a partir de”], in [“em”], pro [“em favor 

de”, “como demonstração de”], prae [“em face de”], sine [“sem”], super [“concernente a”], sub 

[“perto de”], tenus [“até”]; 

ambos os casos: in [acusativo: “na direção de”, “contra”/ ablativo: “em”], sub 

[acusativo: “sob”/ ablativo: “perto de”], super [acusativo: “sobre”/ ablativo: “concernente a”, 

subter [acusativo: “por baixo de”/ ablativo: “por sob”]; 

exemplos [de uso de preposições do caso acusativo]: 
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ad Sacerdotem [“para Sacerdote”], ante tribunal [“diante do tribunal”], circa scholam 

[“próximo da escola”], circum muros [“ao redor dos muros”], cis Renum [“aquém do Reno”], 

contra Tiberim [“do lado oposto do Tibre”], citra terminum [“deste lado da fronteira”], erga 

filios [“a favor dos filhos”], extra ciuitatem [“fora da cidadania”], intra muros [“dentro dos 

muros”], inter amicos [“entre amigos”], iuxta basilicam [“ao lado da basílica”], infra muros 

[“abaixo dos muros”], in parricidam [“contra o parricida”], ob iram [“por raiva”], post tempus 

[“depois da hora”], propter illum [“por causa dele”], pone illum [“atrás dele”], praeter me 

[“exceto eu”], subtus lectum [“embaixo da cama”], sub umbram [“sob a sombra”], super collem 

[“sobre a colina”], supra fortunam [“acima da fortuna”], trans Tiberim [“do outro lado do 

Tibre”], usque ad mare [“até o mar”], ultra aetatem [“além da idade”]192; 

[exemplos de uso de preposições] do caso ablativo são: 

prae bello [“em face da guerra”], sine puero [“sem o rapaz”], tenus pube [“até a vida 

adulta”]; 

[exemplos de uso de preposições] comuns: 

in parricidam [acusativo: “contra o parricida”], in agro [ablativo: “no campo”], in 

agrum [acusativo: “em direção ao campo”], super Priamo [ablativo: “concernente a Príamo”], 

super collem [acusativo: “sobre a colina”], sub tecto [ablativo: “sob o teto”], sub umbram 

[acusativo: “perto da sombra”]. 

Ademais, os seguintes [são exemplos de uso de] preposições [que] se fixam nos verbos: 

as – aspellere [“afugentar”], di – diducere [“deduzir”], dis – disicere [“desintegrar”], co – 

coemere [“comprar”], con – conuertere [“converter”], se – secernere [“separar”], re – reuocare 

[“reconvocar”]. 

Dentre as preposições, as que, tendo o acento mudado, caem na categoria dos advérbios 

são estas: infra, intra, supra, ultra, citra, circa, iuxta, contra, subtus, coram, ante, post. 

 

47.193 In praepositio significat modo id quod est ualde et uim uerbi cui praeponitur auget, 

ut increpuit, insonuit; Vergilius: Turnus ut infractos aduerso Marte Latinos; modo significat 

idem quod non et uim uerbi imminuit, ut inualidus. Ponitur et pro eo quod est inter, ut in 

Penthesilea furens mediisque in milibus ardet <et>194 aut Capyn aut celsis in puppibus arma 

                                                           
192 Os exemplos não seguem a ordem em que as preposições foram apresentadas, e algumas são totalmente omitidas 

neles, um indício do uso de diferentes fontes. Isso se repetirá em todas as listas de preposição. 
193 A partir daqui, a tradução para o grego desaparece por completo, não sendo feita nem mesmo nos exemplos. 

Voltando mais uma vez à proposta de Dickey (2016), os aprendizes já deveriam ter um bom domínio do latim 

nesse ponto, o suficiente para conseguir avançar sem o auxílio da língua materna. As traduções serão retomadas 

brevemente no parágrafo 53. 
194 Adicionado por Keil (1871) com base em Diomedes. 
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Caici. Ponitur et pro aduersus, ut quid meus Aeneas in te committere tantum et ipse deos in 

Dardana suscitat arma. Ponitur et pro modo qualitatis, ut quem pellis aenis <in plumam>195 

squamis auro conserta tegebat et atque huic in faciem soror ut conserua Metisci. Interdum et 

pro particula superuacua, ut nosco crines incanaque menta regis Romani. Interdum qualitatem 

habet ad peius deteriusque tendentem, ut quam semel informem uasto udisse sub antro Scyllam. 

Non enim nullius formae significat, sed malae formae et quae dicitur uulgo deformis. Item et 

Pyrgi ueteres intempestaeque Grauiscae. Nam et hic non nullius, sed malae tempestatis 

dicuntur Grauiscae. Ponitur pro qualitate ordinatiua, cum dicimus opus in dies crescit, ut 

Vergilius inque dies auide surgens caput altius effert. Ponitur et pro spatio temporali, cum 

significat usque adhuc, <ut cum dicimus a mane in noctem, ut apud Vergilium felix si protinus 

illum aequasset nocti ludum in lucemque tulisset. Ponitur et pro praepositione pro>196, ut cum 

dicimus hoc munus in magno habeo, ut Vergilius quem Thracius olim Anchisae genitori in 

magno numere Cisseus, et Sallustius in I Historiarum: <ut>197 et facta in gloria numeret et, si 

liceat, auidius fecerit. 

 

47. A preposição in significa, algumas vezes, o mesmo que ualde [“grandemente”] e 

aumenta a força da palavra à qual é preposta, como em increpuit [“repreender com severidade”] 

e insonuit [“fazer muito barulho”]198 ou na passagem de Virgílio: Turnus ut infractos aduerso 

Marte Latinos199 [“Turno, quando viu os latinos grandemente abalados pela derrota na guerra”]. 

Em outras, significa o mesmo que non [“não”] e diminui a força da palavra, como em inualidus 

[“inválido”]. Pode ser colocada diante daquilo que está inter [“entre”], como em Penthesilea 

furens mediisque in milibus ardet200 [“Pentesileia arde em fúria entre os milhares medianos”] e 

aut Capyn aut celsis in puppibus arma Caici201 [“ou Cápis ou as armas entre as popas elevadas 

do Caíco”]. Também é usada em lugar de aduersus [“em oposição a”], como em quid meus 

Aeneas in te committere tantum202 [“o que de tão grave meu Eneias cometeu em oposição a 

ti?”] e ipse deos in Dardana suscitat arma203 [“Ele mesmo lança os deuses em oposição às 

armas dos dardânios”]. Pode ser empregada para introduzir um tipo de qualidade, como em 

                                                           
195 Adicionado por Keil (1871), completando a citação da Eneida. Claramente trata-se de um erro de reprodução, 

visto que a parte faltosa é exatamente a que contém o exemplo. 
196 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Diomedes. 
197 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Diomedes. 
198 Os exemplos estavam originalmente na 3ª pessoa do pretérito perfeito. 
199 Eneida, XII, 1. A passagem completa é: Turnus, ut infracos aduerso Marte Latinos defecisse uidet. 
200 Eneida, I, 491. 
201 Eneida, I, 183. 
202 Eneida, I, 231. 
203 Eneida, II, 618. 
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quem pellis aenis in plumam squamis auro conserta tegebat204 [“a quem, entrelaçada em outro, 

cobria com revestimentos de bronze em formato de pluma”] e atque huic in faciem soror ut 

conserua Metisci205 [“e a irmã, protegida no disfarce de Metisco, disse a ele”]. Às vezes, é 

colocada diante de uma partícula redundante, como em nosco crines incanaque menta regis 

Romani206 [“conheço os cabelos e o queixo embranquecidos do rei romano”]. Outras vezes, tem 

uma qualidade que se estende para algo pior ou inferior, como em quam semel informem uasto 

uidisse sub antro Scyllam207 [“como tivesse visto uma vez na imensa caverna a informe Cila”]; 

com efeito, assim não significa que algo não possui forma, mas sim uma forma ruim, a qual, 

vulgarmente, é chamada de deformis [“disforme”]. De fato, em et Pyrgi ueteres intempestaeque 

Grauiscae208 [“e os antigos de Pirgo e da intempesta Gravisca”], não se quer dizer que Gravisca 

não tem tempestade alguma, mas sim uma ruim. Também pode expressar um valor sequencial, 

como quando dizemos opus in dies crescit [“a obra cresce no decorrer dos dias”] ou como nesta 

passagem de Virgílio: inque dies auide surgens caput altius effert209 [“erguendo-se avidamente, 

ergue a cabeça mais alto no passar dos dias”]. Também é colocada diante de um período 

temporal, quando significa usque [“até”] ou adhuc [“até agora”], como quando dizemos a mane 

in noctem [“de manhã até a noite”] ou como em Virgílio: felix si protinus illum aequasset nocti 

ludum in lucemque tulisset210 [“feliz se levasse o jogo ininterruptamente da noite até o 

amanhecer, e igualasse...”]. E é usada em lugar da preposição pro [“como demonstração de”], 

como quando dizemos hoc munus in magno habeo [“tomo esta como a demonstração de uma 

grandiosa oferta”] ou como em Virgílio: quem Thracius olim Anchisae genitori in magno 

numere Cisseus211 [“que o trácio Cisseu dera outrora ao pai Anquises como demonstração de 

grande valor”]; também como em Salústio no livro I das Historiae: ut et facta in gloria numeret 

et, si liceat, auidius fecerit 212 [“para que se enumere as façanhas como demonstrações de glória 

e, se for possível, o que foi feito mais avidamente”]. 

 

 48. Sub praepositio significat modo supra, ut ter flamma ad summum tecti subiecta 

reluxit et corpora saltu subiciunt in equos, id est supra iaciunt; modo infra, ut caudamque 

                                                           
204 Eneida, XI, 770-771. 
205 Eneida, XII, 623. 
206 Eneida, VI, 809-810. 
207 Eneida, III, 431-432. 
208 Eneida, X, 184. 
209 Geórgicas, III, 553. 
210 Eneida, IX, 337-338. 
211 Eneida, V, 536-537. 
212 Fragmento 55, 19. 
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remulcens subiecit pauitantem <utero>213 siluasque petiuit, et pedibusque rotarum subiciunt 

lapsus. Significat et prope, ut quo deinde sub ipso ecce uolat. Ponitur et pro in, ut namque sub 

ingenti lustrat dum singula templo, id est in templo. 

 

48. A preposição sub significa, algumas vezes, supra [“acima de”], como em ter flamma 

ad summum tecti subiecta reluxit214 [“três vezes a chama, disposta sobre o telhado, reluziu”] e 

em corpora saltu subiciunt in equos215 [“com um salto, os corpos se sobrepujam aos cavalos”], 

isto é, supra iaciunt [“acima de + jazem”]. Em outras, significa infra [“abaixo de”], como em 

caudamque remulcens subiecit pauitantem utero siluasque petiuit216 [“com medo, dobrando a 

cauda para debaixo do ventre, se curvou e tentou alcançar a floresta”] e em pedibusque rotarum 

subiciunt lapsus217 [“colocam um deslizamento de rodas abaixo dos pés”]. Também significa 

prope [“quase em”], como em quo deinde sub ipso ecce uolat218 [“então, quase no encalço dele, 

eis que voa”]. E é usada em lugar de in [“em”], como em namque sub ingenti lustrat dum 

singula templo219 [“pois, de fato, examina tudo que há no magnífico templo”], isto é, in templo 

[“no templo”]. 

 

49. Super praepositio modo ponitur pro de, ut multa super Priamo rogitans, super 

Hectore multa et haec super aruorum <cultu>220 pecorumque canebam; modo et pro pro: nec 

super ipse sua molitur laude laborem et nil super imperio moueor; et pro insuper et amplius, ut 

cui neque apud Danaos usquam locus, et super ipsi Dardanidae infensi poenas cum sanguine 

poscunt, item ecce super maesti magna Diomedis ab urbe legati responsa ferunt; et pro desuper, 

ut haec super e uallo prospectant omnia Troes et superque inmane baratrum cernatur; et pro 

superest, ut ille autem, neque <enim>221 fuga iam super ulla pericli et o mihi sola mei super 

Astyanactis imago. Interdum et ultra significat, ut super et Garamantas et Indos proferet 

imperium. 

 

                                                           
213 Adicionado por Keil (1871), completando a citação da Eneida. 
214 Geórgicas, IV, 385. 
215 Eneida, XII, 287-288. 
216 Eneida, XI, 812-813. 
217 Eneida, II, 235-236. 
218 Eneida, V, 323-324. 
219 Eneida, I, 453. 
220 Adicionado por Keil (1871), completando a citação das Geórgicas. 
221 Adicionado por Keil (1871), completando a citação da Eneida. 
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49. A preposição super algumas vezes é usada em lugar de de [“a respeito de”], como 

em multa super Priamo rogitans, super Hectore multa222 [“perguntando muito a respeito de 

Príamo, muito a respeito de Heitor”] e haec super aruorum cultu pecorumque canebam223 

[“cantava isto a respeito do cultivo de terras e gado”]; em outras, em lugar da preposição pro 

[“em favor de”], como em nec super ipse sua molitur laude laborem224 [“se não se esforça e 

nem trabalha em favor seu próprio louvor”] e nil super imperio moueor225 [“não sou movido 

por nada em favor do comando”]; é também usada em lugar de insuper [“além disso”] e amplius 

[“mais”], como em cui neque apud Danaos usquam locus, et super ipsi Dardanidae infensi 

poenas cum sanguine poscunt226 [“sem lugar algum sequer entre os dânaos, e mais, os próprios 

dardânios, enfurecidos, exigem castigos com sangue”] e em ecce super227 maesti magna 

Diomedis ab urbe legati responsa ferunt228 [“eis que, além disso, com grande tristeza, chegados 

da cidade de Diomedes, trouxeram respostas”]; e em lugar de desuper [“de cima”], como em 

haec super e uallo prospectant omnia Troes229 [“de cima deles, os troianos observam a tudo da 

muralha”] e superque230 inmane baratrum cernatur231 [“e, de cima, distingue-se um imenso 

abismo”]. Também é usada em lugar de superest [“resta”], como em ille autem, neque enim 

fuga iam super ulla pericli232 [“quanto a ele, de fato já não resta qualquer possibilidade de 

fuga”] e o mihi sola mei super Astyanactis imago233 [“ó, única imagem que resta para mim do 

meu Astianacte”]. E às vezes significa ultra [“além de”], como em super et Garamantas et 

Indos proferet imperium234 [“avançará o império para além dos garamantes e dos indos”]. 

 

50. Pro praepositio significat porro, ut cum profundum dicimus pelagus, cuius porro 

fundus sit, ut hinc altas cautes proiectaque saxa Pachyni radimus. Significat et ante, ut soli pro 

portis Messapus et acer Atinas sustentant aciem. Ideo prodere modo ante dare significat, ut 

prodere patriam dicitur, modo porro dare, et propagare: Italiam regeret, genus alto a sanguine 

Teucri proderet. Et pro praepositione in: pro rostris, pro tribunali, ut hirsutumque supercilium 

                                                           
222 Eneida, I, 750. 
223 Geórgicas, IV, 559. 
224 Eneida, IV, 233. 
225 Eneida, X, 42. 
226 Eneida, II, 71-72. 
227 Como observa Bonnet (2005), os exemplos oferecidos aqui na verdade são de usos adverbiais. 
228 Eneida, XI, 226-227. 
229 Eneida, IX, 168. 
230 Aqui também nota-se um uso adverbial. 
231 Eneida, VIII, 245-246. 
232 Eneida, VIII, 251. 
233 Eneida, III, 489. 
234 Eneida, VI, 794-795. 
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promissaque barba id est immissa; <et pro eo quod est ἀντί apud Graecos, ut cum dicimus 

ceruam pro Iphigenia et pro dulci Ascanio ueniat>235 et pro eo quod est ὑπέρ: unum illud tibi, 

nate dea, proque omnibus unum praedicam. 

 

50. A preposição pro significa porro [“adiante”], como quando dizemos que o oceano é 

profundum [“profundo”], em que o fundo se estende adiante, ou como em hinc altas cautes 

proiectaque saxa Pachyni radimus236 [“daqui nos aproximamos de elevados rochedos e das 

pedras projetadas do Paquino”]. Também significa ante [“diante”], como em soli pro portis 

Messapus et acer Atinas sustentant aciem237 [“sozinhos diante dos portões, Messapo e o sagaz 

Atinas sustentam a linha de batalha”]. É por isso que prodere [“projetar”] pode significar ante 

dare [“dar contra”, “entregar”], como quando se diz prodere patriam [“entregar a pátria”], 

porro dare [“dar adiante”, “expandir”] e o mesmo que propagare [“propagar”], como em: 

Italiam regeret, genus alto a sanguine Teucri proderet238 [“governará a Itália e propagará a 

partir do sangue elevado do teucro”]. E é usada em lugar da preposição in [“em direção a”], 

como em pro rostris [“em direção às proas”], pro tribunali [“em direção ao tribunal”] e 

hirsutumque supercilium promissaque barba239 [“sobrancelha desgrenhada e barba que quase 

toca o chão”], isto é, imissa [“que vai de encontro a”]. Também é usada em lugar do que os 

gregos diriam ἀντί [“em vez de”], como quando dizemos ceruam pro Iphigenia [“uma corça 

em vez de Ifigênia”] e pro dulci Ascanio ueniat240 [“e venha em lugar do doce Ascânio”]; bem 

como em lugar de ὑπέρ [“superior”], como em unum illud tibi, nate dea, proque omnibus unum 

praedicam241 [“direi apenas uma coisa a ti, nascido da deusa, mas é uma coisa superior a 

todas”]. 

 

51. Ab et ex praepositiones si sequens uerbum a uocali incipiat, integrae efferuntur, ut 

ex oppido; si consonantes sequantur, extremam litteram perdunt, ut e foro; similiter, si uocalis 

sequatur consonantium loco posita, ut e uia. Hae autem non unum idem<-que significant. Nec 

enim unum>242 est a theatro venio et ex theatro. Nam qui dicit a theatro se uenire, non ex ipso 

theatro, sed e loco qui est theatro proximus se uenire significat; qui uero ex theatro, ex ipso 

                                                           
235 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Diomedes. 
236 Eneida, III, 699-700. 
237 Eneida, XII, 661-662. 
238 Eneida, IV, 230-231. 
239 Bucólicas, VIII, 34. 
240 Eneida, I, 659. 
241 Eneida, III, 435-436. 
242 Reconstituição de Usener (1869) a partir de Diomedes. 
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theatro significat. His praepositionibus pares contraria potestate sunt ad et in, quae et ipsae non 

unum idemque significant, quia in forum ire est in ipsum forum intrare, ad forum autem ire in 

locum foro proximum. Similiter ad tribunal uenit litigator, in tribunal uero praeses aut iudex. 

 

51. As preposições ab et ex são pronunciadas integralmente se a palavra seguinte for 

iniciada por vogal, como em ex oppido [“da cidade”]; se se seguirem consoantes, perdem a 

última letra, como em e foro [“do fórum”]; o mesmo acontece se se seguir uma vogal em 

posição de consoante, como em e uia [“da rua”]. Elas, porém, não significam uma única e 

mesma coisa. Com efeito, a theatro uenio e ex theatro não são sinônimos. De fato, se alguém 

diz que vem a theatro, isso significa que não vem do próprio teatro, mas de um lugar próximo 

a ele; mas quem diz ex theatro vem do próprio teatro. Ad e in são pares opostos a essas 

preposições em valor, e também elas não significam uma única e mesma coisa, já que in forum 

ire é entrar no próprio fórum, enquanto ad forum ire significa um lugar próximo ao fórum. 

Assim, o litigante vem ad tribunal; o presidente ou o juiz, por sua vez, in tribunal. 

 

<DE CONIUNCTIONE> 

 

 XV. 52. Coniunctio est pars orationis nectens ordinansque sententiam. Coniunctioni 

accidunt figura, ordo, potestas. Figura est qua apparet: aut simplex est, ut quidem, an composita, 

ut equidem; ordo quo apparet quae praeponi tantum possit, ut nam; quae subiungi, ut que; 

<quae>243 praeponi et subiungi, ut et. 

 

DA CONJUNÇÃO244 

 

 XV. 52. A conjunção é a parte da oração que liga e ordena a sentença245. As conjunções 

têm como acidentes forma, ordem e valor. A forma é com o que se parece: pode ser simples, 

                                                           
243 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
244 O capítulo das conjunções mais uma vez tem como influência principal Carísio, com Diomedes e Mário 

Vitorino também sendo identificados. Mas esse é um dos capítulos com mais intervenção de Dositeu, não só na 

organização das fontes, como também com algumas contribuições originais (cf. nota 248, 264 e 286). Aqui também 

a regularidade da tradução volta a oscilar. O parágrafo inicial é apenas em latim, como havia se tornado o padrão 

desde as preposições. Mas, no 53, a gramática volta a ser bilíngue, incluindo não só glosas dos exemplos, como 

parte da explicação também em grego. No parágrafo 54, ela volta a ser monolíngue, e permanecerá assim até o 

final. Dickey (2016) sugere que essa alternância estaria ligada à importância das conjunções enquanto material 

essencial para o progresso em qualquer língua; Dositeu possivelmente apresentaria apenas esse trecho da gramática 

mais cedo, sem seguir a ordem de apresentação, daí a necessidade de tradução. 
245 Definição idêntica à de Carísio, que, por sua vez, a atribui a Cominiano. 
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como quidem [“decerto”], ou composta, como equidem [“por certo”]; a ordem é onde aparece: 

algumas só podem ser prepostas, como nam [“pois”], outras pospostas, como que [“e”], outras 

prepostas e pospostas, como et [“e”]. 

 

53. Potestas coniunctionum in VI species diuiditur: sunt enim copulatiuae, causales, 

ratiocinatiuae, repletiuae, disiunctiuae, dubitandi. 

Copulatiuae coniunctiones sunt hae: et, ac, que, atque, porro, quidem, quoque, etiam, 

at, sed, autem, uero, id porro, equidem; 

Causales: nam, enim, quoniam, quia, eo, quod, ideo, ergo, idcirco, gratia, causa, uerum; 

Ratiocinatiuae: quatenus, itaque, quapropter, quodcirca, ergo, quoniam, igitur, quare, 

quoniamquidem, ideoque, siquidem, quandoquidem; 

Repletiuae: saltem, tamen, adeo, tandem; 

Disiunctiuae: neque, nec, ne, aut, neu, uel, neue, an, ue; 

Dubitandi: si, nisi, seu, siue. 

Sunt et quae uix aptantur finitiuae speciei, uelut quamquam, quatenus, dum, si, nisi, 

tametsi, ut, cum, postquam, antequam; optatiuae speciei, utinam ne, utinam, uelim, dummodo, 

licet, donec, antequam, postquam, dum; subiunctiuae, si, antequam, donec, quamuis, dummodo, 

licet, cum, dum, postquam, priusquam, an, 

Et ὑποδειγματικοί ueluti ut; 

Et όμοιωματικόν adverbium ut sicut quamquam. 

 

53. O valor das conjunções se divide em seis categorias: são, com efeito, copulativas, 

causais, raciocinativas, conectivas, disjuntivas ou dubitativas. 

As conjunções copulativas são estas: et/ ac/ que/ atque [“e”], porro [“além disso”], 

quidem [“decerto”], quoque [“também”], etiam [“ainda”], at/ sed [“mas”], autem [“porém”], 

uero [“de fato”], id porro [“afora isso”], equidem [“por certo”]; 

causais: nam [“pois”], enim [“com efeito”], quoniam [“já que”], quia [“como”], eo 

[“consequentemente”], quod [“porque”], ideo [“por essa razão”], ergo [“logo”], idcirco [“por 

conta disso”], gratia [“graças a isso”], causa [“por causa disso”], uerum [“em verdade”]; 

raciocinativas: quatenus [“já que”], itaque [“assim”], quapropter [“pelo que”], quocirca 

[“devido a isso”], ergo [“logo”]246, quoniam [“considerando que”], igitur [“portanto”], quare 

                                                           
246 Como ocorreu com as preposições, algumas conjunções se repetem por representar diferentes termos gregas. 
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[“de modo que], quoniamquidem [“posto que”], ideoque [“e, com isso”], siquidem [“nesse 

sentido”], quandoquidem [“levando em conta que”]; 

conectivas: saltem [“pelo menos”], tamen [“ainda assim”], adeo [“até certo ponto”], 

tandem [“por fim”]; 

disjuntivas: neque [“e nem”], nec [“nem”], ne [“para que não”], aut [“ou”], neu [“ou 

não”], uel [“ou”], neue [“nem não”], an [“ou”], ue [“ou”]; 

dubidativas: si [“se”], nisi [“exceto se”], seu/ siue [“ou se”]. 

Há algumas que se conectam apenas ao modo indicativo, como quamquam [“apesar de 

que”], quatenus [“já que”], dum [“enquanto”], si [“se”], nisi [“exceto se”], tametsi [“ainda 

que”], ut [“que”], cum [“com”], postquam [“depois disso”] e antequam [“antes disso”]; ao modo 

optativo: utinam ne [“oxalá que não”], utinam [“oxalá que”], uelim [“graças a isso”], 

dummodo247 [“contanto que”], licet [“dado que”], donec [“até”], antequam [“antes disso”], 

postquam [“depois disso”], dum [“enquanto”]; ao subjuntivo: si [“se”], antequam [“antes 

disso”], donec [“até”], quamuis [“por mais que”], dummodo [“contanto que”], licet [“dado 

que”], cum [“com”], dum [“enquanto”], postquam [“depois disso”], priusquam [“antes disso”], 

an [“ou”]; 

há ainda as ὑποδειγματικοί [“hipodigmáticas”] ueluti [“tal como”] e ut [“como”]; 

e o advérbio όμοιωματικόν [“homoemático”] ut, que equivale a quamquam248. 

 

54. Nunc dicemus quae coniunctio cui qualitati iungatur. Cum iungitur modo finitiuis, 

modo subiunctiuis, ut cum dico, cum dicebam, cum dicam, cum dicerem. Sed interest utrum 

finitiuis an subiunctiuis iungatur. <Finitivis enim iungitur>249, quotiens ad id tempus quo 

agebam refertur, ut apud Vergilium cum uenit, aulaeis iam se regina superbis aurea composuit 

sponda, id est “ipso tempore quo uenit se regina composuit”; et apud Ciceronem tantum profeci, 

cum te <a>250 consulatu reppuli, id est “ipso tempore quo reppuli profeci”. Sic quoque et futuro 

coniungitur finitiuorum: cum dabit amplexus atque oscula dulcia figet, id est “ipso tempore quo 

dabit amplexus et figet oscula”. Sic et Cicero an cum bello uastabitur Italia, uexabuntur urbes, 

                                                           
247 A inclusão de dummodo é curiosa, já que na verdade ela introduz subjuntivo. 
248 Essas duas definições são originais de Dositeu, não encontradas em nenhum outro lugar. Como seu texto carece 

de explicações, não é possível precisar quais os critérios para nomear essas partículas como tal. Também é curiosa 

a menção a ut como advérbio, já que tal classificação não apareceu antes, na seção dos próprios advérbios. Bonnet 

(2005) sugere que o termo όμοιωματικόν teria sido derivado de εναντιωματικόν, encontrado uma vez numa 

passagem de Dionísio da Trácia, o que aponta, mais uma vez, para um conhecimento bastante específico da 

tradição gramatical grega. 
249 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
250 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Carísio e Diomedes e completando a citação. 
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tecta ardebunt, tum te non existimas? Significat enim se ipso tempore inuidia conflagraturum, 

quo uastabitur Italia, uexabuntur urbes, tecta ardebunt. Hoc pacto iungitur finitiuis; subiunctiuis 

autem post factum aliquid significat, ut apud Ciceronem cum ille homo audacissimus 

conscientia conuictus reticuisset, patefeci. Nam primum Catilina tacuit, et tunc Cicero patefecit. 

 

54. Agora diremos que conjunção se conecta a que modo251. Cum se conecta ao 

indicativo e ao subjuntivo, como em cum dico [presente do indicativo]252, cum dicebam 

[imperfeito do indicativo], cum dicam [presente do subjuntivo] e cum dicerem [imperfeito do 

subjuntivo]. Mas funciona de maneira diferente se conectada ao indicativo ou ao subjuntivo. 

Com efeito, se introduz indicativo, sempre se refere ao tempo em que se agia, como em Virgílio: 

cum uenit, aulaeis iam se regina superbis aurea composuit sponda253 [“quando chegou, a rainha 

já estava acomodada em um leito de ouro com soberbos dosséis”], isto é, “naquele momento 

em que chegou, a rainha já estava acomodada”; e como em Cícero: tantum profeci, cum te a 

consulatu reppuli254 [“fiz muito quando te repeli do consulado”], isto é, “naquele momento em 

que o repeli, fiz muito”. E também se conecta assim ao futuro do indicativo, como em cum 

dabit amplexus atque oscula dulcia figet255 [“quando dará abraços e estabelecerá doces beijos”], 

isto é, “ao mesmo tempo em que dará abraços, estabelecerá beijos”. Portanto, quando Cícero 

diz: an cum bello uastabitur Italia, uexabuntur urbes, tecta ardebunt, tum te non existimas?256 

[“e, como a Itália será devastada pela guerra, as cidades, saqueadas, os tetos, queimados, tu não 

te consideras...?”], significa também que, ao mesmo tempo em que a Itália será devastada, as 

cidades, saqueadas, os tetos, queimados, ele mesmo será consumido pela inveja. É assim que 

cum se conecta ao indicativo; ao subjuntivo, porém, significa algo feito depois, como em 

Cícero: cum ille homo audacissimus conscientia conuictus reticuisset, patefeci257 [“como 

aquele homem audaciosíssimo fizesse silêncio, convencido pela consciência, expus”]. De fato, 

primeiro Catilina ficou em silêncio, e então Cícero fez a exposição. 

 

                                                           
251 Aqui é usado o termo qualitas como sinônimo de modo, um emprego pouco usual e que Bonnet (2005) atribui 

a alguma outra fonte usada por Dositeu. 
252 Traduzir diretamente esses exemplos causaria um problema de estruturação do texto, já que, como será visto a 

seguir, a preposição cum assume sentidos diferentes a depender do modo ao qual se liga. Optamos, assim, por 

apenas informar de qual tempo e modo cada exemplo se trata. 
253 Eneida, I, 697-698. 
254 Catilinárias, I, 10, 27. 
255 Eneida, I, 687. 
256 Catilinárias, I, 11, 29. A citação está incompleta; continua com inuidiae incendio conflagaturum. 
257 Catilinárias, II, 6, 13. É outra citação incompleta; foi omitido um primo antes de reticuisset. 
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55. Si modo finitiuis, modo subiunctiuis iungitur; finitiuis hoc modo, quotiens res facta 

significatur, ut apud Ciceronem si inlustrantur, si erumpunt omnia: nec enim dubitat, si 

inlustrentur, sed, quia inlustrantur, suadet ut Catilina mutet mentem. iItem Terentius in Hecyra 

hoc mihi unum e plurimis miseriis reliquum fuerat malum, si puerum ut tollam cogit. Sic quoque 

et perfecto iungitur, ut apud Vergilium si potuit manes arcessere coniugis Orpheus, affirmat 

enim potuisse. Item apud Ciceronem quid? si haec, non dico maiora fuerunt in Clodio quam in 

Milone. Subiunctiuis uero iungitur, quotiens condicionalis et incertus est sermo, uelut si faciam, 

si facerem. Qui enim sic loquitur, nihil factum interim declarat. Sed Terentius hanc regulam 

non est secutus; nam de condicionali sermone finitiuo uerbo usus est, ut in Hecyra: si facies, 

reprimam me, ne aegre quicquam audias; pro enim si feceris si facies dixit; idem in eadem: 

quod <si>258 perficio, <non>259 paenitet me famae, et senex si quaeret me, modo isse dicito ad 

portum, pro si quaesiuerit. 

 

55. Si se conecta ao modo indicativo e ao modo subjuntivo; ao indicativo, do seguinte 

modo: sempre que se indica algo realizado, como em Cícero: si inlustrantur, si erumpunt 

omnia260 [“se tudo é exposto, se vem à tona”]. Com efeito, ele não duvida de que algo tenha 

sido exposto, mas sim, por ter sido exposto, faz com que Catilina mude de ideia. O mesmo faz 

Terêncio em A sogra: hoc mihi unum e plurimis miseriis reliquum fuerat malum, si puerum ut 

tollam cogit261 [“só restara esse para mim dentre os mais miseráveis males, se me força a levar 

o garoto”]. E também se conecta assim ao perfeito, como em Virgílio: si potuit manes arcessere 

coniugis Orpheus262 [“se Orfeu pôde convocar as sombras da esposa”]; aqui, com efeito, afirma 

que ele conseguiu. Do mesmo modo, encontra-se, em Cícero: quid? Si haec, non dico maiora 

fuerunt in Clodio quam in Milone263 [“o quê? Se foram assim, não digo serem maiores em 

Clódio do que em Milão”]. Conecta-se ao subjuntivo, por sua vez, sempre que o discurso é 

condicional ou incerto, como em si faciam [“se eu fizer”] e si facerem [“se eu fizesse”]. De 

fato, quem fala assim, declara que nada foi feito até aquele momento. Mas Terêncio não seguiu 

essa regra, pois usou o verbo no indicativo nas orações condicionais, como em A sogra264: si 

                                                           
258 Adicionado por Keil (1871), completando a citação de A sogra. 
259 Adicionado por Keil (1871), completando a citação de A sogra. 
260 Catilinárias, I, 3, 6. 
261 A sogra, 570-571. 
262 Eneida, VI, 119. 
263 Em defesa de Milão, 13, 35. 
264 Os exemplos de Terêncio são uma adição de Dositeu. O texto de Carísio termina em declarat, e Donato inclui 

apenas mais um exemplo da Eneida. 
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facies, reprimam me, ne aegre quicquam audias265 [“se você vai fazer isso, eu vou me conter, 

para que não ouça algo desagradável”]; com efeito, ao invés de se feceris [“se fizer”], disse si 

facies [“se vai fazer”]. Ainda na mesma peça: quodsi perficio, non paenitet me famae266 [“mas 

se eu termino, os boatos não me ofendem”] e senex si quaeret me, modo isse dicito ad portum267 

[“se o velho me procura, diz só que eu fui para o porto”], ao invés de si quaesiuerit [“se 

procurar”]. 

 

56. Dum iungitur finitiuis, uelut dum uenio. Quotiens uero pro eo quod est dummodo 

ponitur, subiunctiua recipit. Alii uero dixerunt quod magis optatiua, ut apud Vergilium dum 

conderet urbem, <id est>268 dummodo conderet urbem. Etiam si alius praegreditur sermo 

declinationis, ad illum reformatur, uelut petebas <ut>269, dum uenires, facerem. Sic quoque 

recipit subiunctiua. 

Donec iungitur subiunctiuis, uelut donec ueniam. 

 

56. Dum se conecta ao indicativo, como em dum uenio [“enquanto venho”]. Mas quando 

é usada em lugar de dummodo [“contanto que”] recebe o subjuntivo. Alguns, porém, disseram 

que seria o optativo, como em Virgílio: dum conderet urbem270 [“a fim de que fundasse uma 

cidade”], isto é, [suportaria as guerras] contanto que a cidade fosse estabelecida. E, mesmo que 

seja precedida de outra afirmação diferente, ajusta-se a ela, como em petebas ut, dum uenires, 

facerem [“tu me pedias para que, enquanto vinhas, fizesse”]. Também assim recebe o 

subjuntivo. 

Donec se conecta ao subjuntivo, como em donec ueniam [“até que eu venha”]. 

 

57. Num, si praepositum fuerit illi aliud uerbum finitiuum, recipit subiunctiua, ut Cicero 

interrogaui num dubitaret eo proficisci, ut sit species relatiua – fere enim <semper>271 

praeposito finitiuo uerbo parti orationis coniunctiuae subiungitur species subiunctiua, uelut 

nescio quare uenerit, nescio cur dixerit et cetera similiter; pariter uero infinitiuum, ut apud 

Ciceronem credo uos mirari quid sit quod ego potissimum surrexerim; quamquam idem Cicero 

in eadem aliter enuntiauit, nequid metuas, Glaucia, non te scrutor, si quid forte ferri habuisti. 

                                                           
265 A sogra, 765. 
266 A sogra, 775. 
267 A sogra, 76-77. 
268 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio e Diomedes. 
269 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio. 
270 Eneida, I, 5. 
271 Adicionado por Bonnet (2005) com base em Carísio. 
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Aliter uero finitiua, ut apud Terentium num aliud me tibi opus est? Item: quare uenisti? quare 

id fecisti? et similia, quia <non>272 praeponitur uerbum. 

 

57. Num, se outro verbo no indicativo for preposto a ela, recebe o subjuntivo, como em 

Cícero: interrogaui num dubitaret eo proficisci273 [“perguntei se hesitava274 em ir até lá”], ou 

seja, a forma275 é relativa. Com efeito, quase sempre que um verbo no indicativo é seguido de 

uma parte da oração conjuntiva entra a forma subjuntiva276, como em nescio quare uenerit 

[“desconheço de que maneira possa ter vindo”], nescio cur dixerit [“desconheço a razão pela 

qual possa ter dito isso”] e afins; decerto, o mesmo vale para o infinitivo, como se vê em Cícero: 

credo uos mirari quid sit, quod ego potissimum surrexerim277 [“creio que estejais admirados 

por ter sido eu quem tenha me levantado”] – embora o mesmo Cícero, no mesmo discurso, 

tenha feito uma enunciação diferente: nequid metuas, Glaucia, non te scrutor, si quid forte ferri 

habuisti278 [“não temas, Gláucia, pois não te revisto por ser possível que tivesses uma faca 

escondida”]. Caso contrário279, usa-se o indicativo, como em Terêncio: num aliud me tibi opus 

est?280 [“ainda tens algum outro trabalho para mim?”]. Do mesmo modo, encontramos quare 

uenisti? [“de que maneira vieste?”], quare id fecisti? [“de que maneira fizeste?”] e afins, já que 

não há um verbo preposto. 

 

58. Item quamuis subiunctiva: quamuis feceris; item <dummodo281:> dummodo uenias; 

item <licet282:> licet uenias. 

Quamquam finitiua, sicut Vergilius quamquam <animus>283 meminisse iubet luctuque 

refugit. Si uero καίτοι γε significat, optatiua recipit, ut apud Ciceronem quamquam quid ego te 

inuitem? 

 

                                                           
272 Corrigido por Keil (1871) a partir de Diomedes. 
273 Catilinárias, II, 6, 13. 
274 Impossível reproduzir a construção com o subjuntivo em português, posto que a sentença ficaria agramatical: 

“Perguntei se hesitasse”. 
275 Nesse paráfrafo, species é usado como sinônimo de forma (cf. BONNET, 2005, p. 180). 
276 Começa aqui uma grande digressão que na verdade é sobre a relação entre os modos. 
277 Em defesa de Róscio de Améria, 1, 1. 
278 Em defesa de Róscio de Améria, 34, 97. 
279 Retomando a frase inicial do parágrafo, ou seja, “se outro verbo no indicativo for preposto a ela”. Só aqui volta-

se a discutir a conjunção num propriamente dita. 
280 Formião, 151. 
281 Adicionado por Tolkiehn (1913). 
282 Adicionado por Tolkiehn (1913). 
283 Adicionado por Keil (1871), completando a citação da Eneida. 
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58. Do mesmo modo, quamuis se conecta ao subjuntivo, como em quamuis feceris [“por 

mais que tenhas feito”]; o mesmo vale para dummodo: dummodo uenias [“contanto que 

venhas”]; e também licet – licet uenias [“dado que venhas”]. 

Quamquam se conecta ao indicativo, como em Virgílio: quamquam animus meminisse 

iubet luctuque refugit284 [“apesar de que, a alma me manda relembrar o luto e se esconde”]. Se, 

porém, significa καίτοι γε [“mas enfim”], recebe o optativo, como em Cícero quamquam quid 

ego te inuitem?285 [“mas enfim, por que eu te convidaria?”]286 

 

59. Vt recipit finitiua acutoque accentu elatum effertur, quotiens pro eo accipitur quod 

est quomodo; quotiens uero pro eo quod est apud Graecos ἵνα, ut recipit optatiua: ut faciam. 

Non numquam tamen et accentu acuto elatum recipit subiunctiua, praeposito sane finitiuo 

uerbo, more quo supra formam relatiuam diximus, ut apud Vergilium: Infandum, regina, iubes 

renouare dolorem, Troianas ut opes et lamentabile regnum eruerint Danai. 

Vtinam recipit optatiua, ut utinam ueniat. 

Ne accentu acuto imperatiua, ut ne fac; quotiens uero graui accentu pro eo quod est apud 

Graecos ἵνα μή accipitur, optatiua, ut apud Horatium: ne facias quod Ummidius quidam. Non 

numquam uero, etiamsi accentu acuto efferatur, optatiua quoque recipit, ut ne uenias, ne 

scribas. Sed interest <inter>287 hoc et illud quod dicimus ne fac, quod hoc imperamus, superius 

suademus. Recipit quoque id ipsum accentu acuto elatum subiunctiua, quotiens εἰρωνικῶς 

accipimus pro eo quod est apud Graecos πάνυ γε, scilicet quotiens rei dubiae et quasi 

condicionali aptatur, ut apud Ciceronem ne tu, Eruci, accusator esses ridiculus et Sallustius ne 

illi corruptis moribus uictoriae temperarent. Quotiens uero rei aptatur certae, eodem accentu 

elatum finitiua recipit, ut apud Ciceronem ne illi uehementer errant, affirmat enim eos 

uehementer errare. 

 

59. Vt recebe o indicativo e é pronunciado elevado ao acento agudo sempre que é usado 

em lugar de quomodo [“de que modo”]; mas, sempre que está em lugar do que entre os gregos 

é ἵνα [“para que”], recebe o optativo, como em ut faciam [“para que eu faça”]. Às vezes, mesmo 

elevado ao acento agudo, recebe o subjuntivo, quando está visivelmente preposto a um verbo 

                                                           
284 Eneida, II, 12. 
285 Catilinárias, I, 9, 24. 
286 Esse trecho, que fala sobre um uso optativo da conjunção, é uma adição de Dositeu. 
287 Adicionado por Keil (1871) com base em Carísio e Diomedes. 
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no indicativo, dentro do princípio que chamamos acima de condicional288, como em Virgílio: 

infandum, regina, iubes renouare dolorem, Troianas ut opes et lamentabile regnum eruerint 

Danai289 [“como os dânaos lamentavelmente tivessem destruído o reino e as riquezas troianas, 

ordenas, rainha, reviver uma dor indizível”]. 

Vtinam recebe o optativo, como em utinam ueniat [“oxalá que venha”]. 

Ne se conecta ao imperativo e é pronunciado com o acento agudo, como em ne fac [“não 

faça”]; mas, sempre que que está em lugar do que entre os gregos é ἵνα μή [“para que não”], 

recebe, junto com o acento grave, o optativo, como em Horácio: ne facias quod Ummidius 

quidam290 [“para que não queiras fazer o que um certo Umídio...”]. Mas, às vezes, ainda que 

seja pronunciado com o acento agudo, também recebe o optativo, como em ne uenias [“que não 

venhas”] e ne scribas [“que não escrevas”]. Mas há uma diferença entre este uso e o de quando 

dizemos ne fac, porque neste ordenamos, no anterior, sugerimos. A mesma conjunção também 

é elevada ao acento agudo e recebe o subjuntivo sempre que a usamos εἰρωνικῶς 

[“ironicamente”] em lugar do que entre os gregos é πάνυ γε [“sem dúvida”], isto é, quando é 

empregada em algo duvidoso e quase condicional, como em Cícero: ne tu, Eruci, accusator 

esses ridiculus291 [“não há dúvida de que tu, Erício, fosses um acusador divertido”]; e em 

Salústio: ne illi corruptis moribus uictoriae temperarent292 [“não há dúvida de que eles fossem 

conter os hábitos corruptos na vitória”]. Mas, sempre que é usada para algo certo, é elevada ao 

mesmo acento, mas recebe o indicativo, como em Cícero: ne illi uehementer errant293 [“sem 

dúvida, eles erram veementemente”]. Com efeito, ele está afirmando com veemência que os 

outros estão errados. 

 

60. Postquam modo finitiua, modo subiunctiua; finitiua, quotiens iunctum accipitur, ut 

Vergilius: postquam res Asiae Priamique euertere gentem inmeritam uisum Superis, ut sit 

“postquam uisum est”. Subiunctiua uero, quotiens secernitur, ut post uenit quam exclamasset, 

post fecit quam dixisset. 

Antequam modo finitiuis, modo subiunctiuis iungitur; finitiuis ut Vergilius ante, pudor, 

quam te uiolo. 

 

                                                           
288 Em mais um lapso de uniformização das fontes, aqui usa-se forma relatiua (“forma relativa”) com o sentido de 

condicional, o que causa um desencontro com o referente de “chamamos acima”. 
289 Eneida, II, 3-5. 
290 Sátiras, I, 1, 94-95. 
291 Em defesa de Róscio de Améria, 18, 50. 
292 A conjuração de Catilina, 11, 7. 
293 Catilinárias, II, 3, 6. 
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60. Postquam se conecta ao modo indicativo e ao modo subjuntivo; ao indicativo, 

sempre que é usada como uma unidade, como em Virgílio: postquam res Asiae Priamique 

euertere gentem inmeritam uisum superis294 [“depois que pareceu bom aos das alturas destruir 

o império da Ásia e a linhagem de Príamo, os quais não mereciam isso”], ou seja, postquam 

uisum est. Ao subjuntivo, por sua vez, sempre que é dividida, como em post uenit quam 

exclamasset [“veio depois que chamasse”] e post fecit quam dixisset [“fez depois que 

mandasse”]. 

Antequam se conecta ao modo indicativo e ao modo subjuntivo, como em Virgílio: ante, 

pudor, quam te uiolo295 [“antes, pudor, que eu te viole”]. 

 

61. Ni et nisi subiunctiua ita: ni fecissent et nisi fecissent, quamquam apud Ciceronem 

non numquam finitiuis iungitur, tunc maxime cum parum suspensus et dubius sit sensus, ut 

apud eundem nisi forte maius est patefacere nobis prouincias quo exire possimus, quam 

prouidere, ut etiam illi, qui absint, habeant, quo uictores reuertantur. 

 

61. Ni e nisi também se conectam ao subjuntivo assim: ni fecissent [“se não fizessem”] 

e nisi fecissent [“exceto se fizessem”]; muito embora, em Cícero, às vezes se conectem ao 

indicativo, especialmente quando o sentido é um pouco incerto e dúbio, como, numa passagem 

dele: nisi forte maius est patefacere nobis prouincias, quo exire possimus, quam prouidere, ut 

etiam illi, qui absint, habeant, quo uictores reuertantur296 [“só que é melhor para nós, talvez, 

nos abrirmos para as províncias para onde possamos fugir do que prover para que até aqueles 

que são ausentes tenham para onde possam voltar vencedores”]. 

 

62. Et coniunctio id ualet quod que; <sed>297 hoc differt quod haec non modo 

subiungitur, sed etiam praeponitur, modo geminata: qui foedere certo et premere et laxas sciret 

dare iussus habenas; 

modo simpliciter elata, sed figurata, ut labitur uncta uadis abies, mirantur et undae, 

miratur nemus insuetum; 

modo interrogatiua, ut et quae tanta fuit Romam tibi causa uidendi? 

modo indignativa: et quisquam <Iunonis>298 numen adorat; 

                                                           
294 Eneida, III, 1-2. 
295 Eneida, IV, 27. 
296 Catilinárias, IV, 10, 21. A citação contém alguns erros: prouidere em vez de curare; absint em vez de absunt. 
297 Corrigido por Keil (1871) com base em Diomedes. 
298 Adicionado por Keil (1871), completando a referência da Eneida. 
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modo confirmatiua: et dubitamus adhuc uirtutem extendere factis? 

modo cauasalis: et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris; 

modo adnutatiua et compromissiua, ut dic quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo 

tris pateat caeli spatium non amplius ulnas; 

modo auctiua pro etiam: quorum Iphitus <aeuo>299 iam grauior Pelias et uulnere tardus 

Ulixi; 

modo ordinatiua: corpusque lauant frigentis et ungunt; 

modo superlatiua: quicquid id est, timeo Danaos et dona ferentes; 

modo deminutiua per gradus, ut felix qui potuit rerum cognoscere causas, fortunatus et 

ille deos qui nouit agrestes. 

 

62. A conjunção et vale o mesmo que que; mas difere dela, porque não é posposta, mas 

sim preposta, e às vezes dobrada, como em: qui foedere certo et premere et laxas sciret dare 

iussus habenas300 [“e, com um pacto definitivo, soubesse dar ordens e apertar e soltar as 

rédeas”]; 

às vezes, é usada de modo simples, outras, de modo figurado, como em: labitur uncta 

uadis abies, mirantur et undae, miratur nemus insuetum301 [“o navio revestido desliza pelo 

canal, e as ondas se admiram, a floresta se admira com a visão inusitada”]; 

às vezes, é interrogativa, como em: et quae tanta fuit Romam tibi causa uidendi?302 [“e 

qual foi o grande motivo para que tu quisesses ver Roma?”]; 

às vezes, indignativa: et quisquam Iunonis numen adorat?303 [“e quem é que adora a 

divindade de Juno?”]; 

às vezes, confirmativa: et dubitamus adhuc uirtutem extendere factis?304 [“e mesmo 

agora hesitamos em estender a virtude em façanhas?”]; 

às vezes, causal: et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris305 [“e, decerto, aquela 

gente não demora, tendo se armado com aljavas”]; 

                                                           
299 Ausente no manuscrito S. 
300 Eneida, I, 62-63. 
301 Eneida, VIII, 91-92. 
302 Bucólicas, I, 27. 
303 Eneida, I, 48. 
304 Eneida, VI, 807. 
305 Geórgicas, II, 125. 
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às vezes, afirmativa e compromissiva, como em: dic quibus in terris, et eris mihi magnus 

Apollo, tris pateat caeli spatium non amplius ulnas306 [“diz em que terras, e serás para mim o 

grande Apolo, o espaço do céu não se estende por mais de três ulnas”]; 

às vezes, aditiva, em lugar de etiam: quorum Iphitus aeuo iam grauior Pelias et uulnere 

tardus Ulixes307 [“dos quais Ifito já é mais abalado pela idade, e Pélias é prejudicado pela ferida 

de Ulisses”]; 

às vezes, ordenativa: corpusque lauant frigentis et ungunt308 [“lavam o corpo gelado e 

ungem”]; 

às vezes, superlativa: quicquid id est, timeo Danaos et dona ferentes309 [“seja o que for, 

tenho medo dos dânaos e dos presentes que trazem”]; 

às vezes, diminutiva de gradação, como em: felix qui potuit rerum cognoscere causas, 

fortunatus et ille deos qui nouit agrestes310 [“feliz aquele que pôde compreender as causas das 

coisas, e aquele que conheceu os deuses do campo”]. 

 

63. Aut coniunctio dubitatiuam, si geminetur, habet potestatem: qui enim dicit aut 

librum uolo aut pretium, utrumque se ex aequo desiderare significat, ut in illis: aut pelago 

Danaum insidias suspectaque dona praecipitare iubet subiectisque urere flammis aut terebrare 

cauas uteri et temptare latebras; aut si semel subicitur, deminutiua est et habet gradum ad 

inferiora tendentem, ut incute uim uentis submersasque obrue puppes, aut age diuersas et disice 

corpora ponto. Nam furens Iuno et irata <quod grauissimum credebat optauit, deinde>311 quod 

secundum intulit. <Huius>312 coniunctionis <qualitates sunt multae>313. Modo comminatiua 

est: da mihi, aut rapio, ut Nymphae, noster amor, Libethrides, aut mihi carmen quale meo 

Codro concedite – proxima Phoebi uersibus ille facit –, aut si non possumus omnes, hic arguta 

sacra pendebit fistula pinu; 

modo hortatiua, ut aut tu magne <pater>314 diuum miserere, et illud aut tu, quod 

superest, infesto fulmine morti, si mereor, demitte; 

                                                           
306 Bucólicas, III, 104-105. 
307 Eneida, II, 435-436. 
308 Eneida, VI, 219 
309 Eneida, II, 49. 
310 Geórgicas, II, 490/ 493. 
311 Adicionado por Keil (1871) com base em Diomedes. 
312 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Diomedes. 
313 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Diomedes. 
314 Adicionado por Keil (1871), completando a citação da Eneida. 
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modo coniunctiua pro et: moliriue moram aut ueniendi poscere causas; et pro que, ut 

liquidas corui presso ter gutture uoces aut quater ingeminant, pro quaterque; modo pro 

separatiua: aut onera accipiunt uenientum aut agmine facto, ignauum fucos pecus a praesepibus 

arcent. <Item>315 aut ante ora deum pinguis spatiatur ad aras; modo fundit modo spatiatur. 

<Item semineces uoluit multos aut agmina curru proterit>316 aut raptas fugientibus ingerit 

hastas. 

 

63. A conjunção aut, se dobrada, tem valor dubitativo. Com efeito, quem diz aut librum 

uolo aut pretium [“ou quero o livro ou o preço”], quer dizer que deseja um ou outro igualmente, 

como em: aut pelago Danaum insidias suspectaque dona praecipitare iubet subiectisque urere 

flammis aut terebrare cauas uteri et temptare latebras317 [“manda ou lançar ao mar os presentes 

suspeitos e armadilhas dos dânaos ou queimar nas chamas, furar buracos na barriga e tentar 

subterfúgios”]; ou, se aplicada uma vez, é diminutiva e tem grau de tendência inferior, como 

em incute uim uentis submersasque obrue puppes, aut age diuersas et disice corpora ponto318 

[“libera a força dos ventos e afunda os navios, ou faz de outro modo e espalha os corpos no 

mar”]. De fato, Juno, furiosa e irada, escolheu o que acreditava ser mais grave, e depois causou 

o que considerava ser o segundo. 

As qualidades desta conjunção são muitas. Às vezes, é cominativa: aut da mihi, aut 

rapio [“dá para mim, ou tomo a força”]; ou como em: Nymphae, noster amor, Libethrides, aut 

mihi carmen quale meo Codro concedite – proxima Phoebi uersibus ille facit, – aut si non 

possumus omnes, hic arguta sacra pendebit fistula pinu319 [“Ninfas, nosso amor, libetrides, ou 

concedei a mim uma canção tal qual o meu Codro – ele, com seus versos, faz coisas próximas 

de Febo – ou, se nem todos nós podemos, esta fístula melodiosa penderá do pinheiro sagrado”]; 

às vezes, exortativa, como em: aut tu magne pater diuum miserere320 [“ou tu, grande pai 

dos deuses, tem piedade”] e aut tu, quod superest, infesto fulmine morti, si mereor, demitte321 

[“ou tu, que resta, manda-me para a morte com um raio hostil, se mereço”]; 

às vezes, conjuntiva, usada em lugar de et: moliriue moram aut ueniendi poscere 

causas322 [“forçar uma demora ou perguntar as causas da vinda”]; e em lugar de que, como em: 

                                                           
315 Adicionado por Tolkiehn (1913) com base em Diomedes. 
316 Adicionado por Keil (1871) com base em Diomedes e completando a citação da Eneida. 
317 Eneida, II, 36-38. 
318 Eneida, I, 69-70. 
319 Bucólicas, VII, 21-24. 
320 Eneida, IX, 494. 
321 Eneida, V, 691-692. 
322 Eneida, I, 414. 
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liquidas presso ter gutture uoces corui aut quater ingeminant323 [“os corvos, multiplicam as 

vozes harmoniosas três ou quatro vezes com a garganta”]; ou em lugar de quaterque; 

às vezes, separativa: aut onera accipiunt uenientum aut agmine facto, ignauum fucos 

pecus a praesepibus arcent324 [“ou aceitam a carga das que chegam, ou, reunida a multidão, 

afastam do lar o grupo preguiçoso”]; do mesmo modo, em aut ante ora deum pinguis spatiatur 

ad aras325 [“ou, diante do deus, caminha até os altares fartos”], por vezes despeja, por vezes 

caminha326. O mesmo em semineces uoluit multos aut agmina curru proterit aut raptas 

fugientibus ingerit hastas327 [“deixou muitos semimortos, ou esmagando multidões com o carro 

ou lançando setas nos que fugiam”]. 

 

<DE INTERIECTIONE>328 

 

64. Interiectio est pars orationis significans affectum animi. Vario autem affectu 

mouemur: aut enim laetitiam significamus, ut uax, euax, aut dolorem, ut uae, heu; aut 

ammirationem, ut babae, eheu. Ex his colligi deinceps alii motus animorum possunt [apex 

Donati]329: aut metuentis, ut ei attat, aut optantis, ut o utinam. Sed haec Graeci aduerbio 

applicant, quod ideo Latini non faciunt, quia huiusce modi uoces non statim subsequitur 

uerbum. 

Licet autem pro interiectione etiam alias partes orationis singulas pluresue subponere, 

ut nefas, pro nefas. Accentus in interiectionibus certi esse non possunt, ut fere in aliis uocibus 

quas inconditas inuenimus. 

 

  

                                                           
323 Geórgicas, I, 410. 
324 Geórgicas, IV, 167-168/ Eneida, I, 434-435. 
325 Eneida, IV, 62. 
326 Essa explicação pode fazer pouco sentido sem se conhecer melhor a passagem citada. Com efeito, sua versão 

completa seria Ipsa tenens dextra pateram pulcherrima Dido candentes uaccae media inter cornua fundit, aut ante 

ora deum pingues spatiatur ad aras (“Ela mesma segurando na mão direita uma tigela, Dido, belíssima, a despeja 

entre os chifres reluzentes de uma vaca, ou, diante do deus, caminha até os altares fartos”). Nota-se também um 

erro na reprodução: pinguis em vez de pingues. 
327 Eneida, XII, 329-330. 
328 Título adicionado por Keil (1871). 
329 Aqui se inicia a reprodução de um trecho de Donato, e há questionamentos quanto à citação direta do seu nome. 

Ao longo da gramática, Dositeu faz uso de diversas fontes e nunca as cita, o que torna essa passagem peculiar; 

assim, Keil (1871) a classifica como uma adição posterior de algum copista/ comentador. Tolkiehn (1913) e Bonnet 

(2005), por outro lado, embora não cheguem a uma conclusão definitiva, acreditam ser possível que a citação seja 

do próprio Dositeu, observando que as referências ao longo do texto não se limitam apenas aos autores literários. 
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DA INTERJEIÇÃO330 

 

64. A interjeição é a parte da oração que significa a disposição da alma. Mas somos 

movidos por disposições diversas; com efeito, podemos demonstrar alegria, com uax e euax 

[“viva!”]; dor, com uae e heu [“ai!”]; ou surpresa, com babae e eheu [“uau!”]. Partindo dessas, 

outros movimentos das almas podem ser então inferidos, como se vê em Donato: medo, com ei 

e attat [“oh!”]; ou desejo, como o e utinam [“ó!”, “oxalá!”]. Mas aqui os gregos aplicam o 

advérbio, o que os latinos não fazem, porque o verbo não vem imediatamente depois desse tipo 

de expressões. É lícito, porém, em lugar de uma interjeição, utilizar outras partes da oração, 

sozinhas ou combinadas, como em nefas – pro nefas [“nefasto – que nefasto!”]. Os acentos não 

podem ser precisados nas interjeições, como em quase todas as expressões que encontramos 

descontextualizadas. 

 

 

  

                                                           
330 O texto da seção é idêntico ao de Carísio (que o atribui a Cominiano), mas Dositeu muda os exemplos e coloca 

dois de cada tipo de interjeição; a interferência provavelmente foi motivada por fins pedagógicos, considerando 

que seu público era de falantes de gregos e a classe das interjeições não existe nessa língua. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve como objetivo apresentar uma tradução para o português da gramática 

de Dositeu, gramático atuante no oriente romano entre os séculos IV e V d.C., acompanhada de 

uma introdução e notas. Essa gramática possui a particularidade de ser bilíngue (latim e grego), 

o que a torna, de imediato, uma obra única na literatura gramatical latina. Ao mesmo tempo, 

ela ainda foi pouco estudada, devido à sua aparente falta de originalidade: como uma parte 

considerável do texto é adaptado ou reproduzido de outras gramáticas antigas, por muito tempo 

se considerou que ela não tinha muito a oferecer (cf. DICKEY, 2016). Mais recentemente, a 

partir da edição crítica de Bonnet (2005), que inclui um estudo detalhado das suas propriedades 

e identifica elementos únicos em relação a outras gramáticas, ela vem ganhando algum destaque 

nos estudos acadêmicos. Apesar disso, ainda não há nenhuma tradução para o português. Nosso 

trabalho se insere nessa lacuna. 

 Precede a tradução uma breve introdução, na qual é retomado o contexto no qual a 

gramática de Dositeu foi produzida, bem como são revisadas as suas propriedades principais. 

Apresentamos ainda algumas informações sobre o autor e seu possível público alvo, além de 

apresentar os manuscritos e edições críticas com mais detalhes. A tradução em si tomou como 

base a edição crítica de Bonnet (2005), mas sem desconsiderar as anteriores (KEIL, 1871; 

TOLKIEHN, 1913). Ao longo da tradução, foram incluídas diversas notas no intuito não só de 

elucidar passagens possivelmente mais obscuras, como também de suscitar no leitor algumas 

reflexões a respeito do conteúdo da gramática, através de informações embasadas nos estudos 

anteriores dedicados a essa gramática. O intuito é que este trabalho, sendo o primeiro que traduz 

Dositeu para a língua portuguesa, possa ser usado como ponto de partida para outros no futuro. 

 Ainda que não se pretendesse diretamente apresentar hipóteses a respeito das várias 

questões discutidas a respeito do texto, as análises que empreendemos ao longo do trabalho 

levam a algumas considerações que podem servir de ponto de partida em trabalhos futuros. 

Parece-nos que a tradução da gramática de Dositeu para o latim não é uma adição posterior, 

mas sim parte do material conforme concebido pelo gramático, sendo parte essencial desse 

projeto (o que não significa que todo o conteúdo o material do qual dispomos hoje seja 

igualmente original, como se pode questionar por alguns trechos, em especial o parágrafo 33). 

Partir dessa pressuposição abre uma série de possibilidades para se pensar o ensino de latim no 

Oriente Tardio, e sugere que havia um esforço para otimizar esse processo. 
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 Com a tradução da gramática em toda a extensão concluída, consideramos o objetivo 

proposto cumprido e acreditamos que este trabalho contribuirá com os estudos acerca do ensino 

de latim na Antiguidade Tardia, além de servir como material de referência para pesquisas que 

se dediquem à tradição gramatical latina como um tudo. 
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