
 

M  E M  O R A N D U M 

A reflexão sobre metodologias de sucesso tem realçado, pelo 

menos desde o séc. XVII, o benefício de uma componente lúdica, que 

compense a aridez de conteúdos, nomeadamente ligados ao estudo da 

gramática. Um exemplo dessa abertura a novas formas de cativar os 

iniciantes, sobretudo em faixas etárias mais baixas, encontra-se 

documentado nas inventivas mnemónicas de regras “rimadas” que a 

tradução adaptada do Novo epítome da Grammatica Grega de Porto-

Real, por João Jacinto de Magalhães, divulgou entre nós na 2ª metade 

do séc. XVII1. 

Naturalmente que o conceito de “lúdico” não é permanente e as 

soluções então encontradas pelos pedagogos de Port-Royal seriam 

hoje manifestamente irrisórias ou até contraproducentes, em época, 

como a nossa, avessa a memorização, mesmo de boa poesia … Con-

tudo, quer pela via poética quer pela não poética (como é geralmente 

o caso …), a memória constitui ainda um dos “pivots” incontestados 

em que assenta o conhecimento racionalizado de uma língua, ou seja, 

o da sua gramática. Desenvolvê-la de forma consciente, através da 

associação vocabular e sintáctica, permitirá uma saudável economia 

de tempo e de esforço intelectual na compreensão de textos gramati-

calmente mais exigentes. 

É sobretudo em níveis, pelo menos médios, de aprendizagem 

que essa falha mais se faz sentir, procurando os alunos colmatá-la 

como podem, no momento dos testes, através de um incansável vai-
_________________ 

1 Publicada em Paris, em 1770. Tomámos conhecimento desta 
tradução - que constituiu a primeira gramática de grego em português - 
através da edição fac-similada de 2000, empreendida pelo Departamento de 
Línguas e Culturas de Aveiro, sob a supervisão de Carlos Morais. A obra é 
acompanhada de um estudo autónomo do mesmo docente da Universidade de 
Aveiro que, além de uma nota biográfica sobre o antigo discípulo da escola 
monástica de Santa Cruz de Coimbra, contém uma análise extensa, quer dos 
critérios metodológicos da gramática de Lancelot, seguida em Port-Royal, 
quer dos objectivos que, dentro do contexto da reforma pombalina, presi-
diram à sua tradução e adaptação. 
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vém ao dicionário, potencialmente pernicioso. De facto, a observação 

de repetidas tendências de erro nas traduções mostra que as idas 

insistentes – e mesmo ansiosas – ao dicionário acabam muitas vezes 

por sobrepor-se à análise prioritária das estruturas sintácticas e do 

contexto objectivo. Em desespero de causa, conectores elementares 

como sed, enim, igitur, in, ad, etc. são passados a “pente fino” na 

esperança que da consulta resulte a almejada chave para o “enigma” 

que lhes é proposto. Pior ainda, se se trata de conectores de funções 

múltiplas, como é o caso de cum, ubi, ut, etc.: em grande parte dos 

casos – e por vezes sem atenção às indicações do próprio dicionário – 

a consulta salda-se na opção pela funcionalidade errada, implicando 

nela todo o sentido da frase. 

A ocorrência de equívocos desta ordem é tanto mais frustrante 

quanto a aprendizagem gradual da língua implica já, desde os primei-

ros níveis, a sistematização parcial de vários desses conectores – por 

exemplo, ubi, que da linguagem do espaço se transfere à linguagem do 

tempo para designar “quando”; ou cum, preposição de ablativo, dis-

tinta de cum conjunção (antigo quum) com indicativo e conjuntivo.   

A campanha em que me tenho empenhado, no sentido de pro-

mover uma consulta “racionada” do dicionário, tem-se sobretudo 

centrado (para além de vocábulos de significação básica ou óbvia) na 

chamada de atenção constante para esses e outros conectores, que 

reuni num memorandum. A fim de o dotar de um máximo de eficá-

cia, eliminei dele exemplos e explicações, alargando-o também a 

outras situações geradoras de equívoco, como a identidade formal 

entre relativo e interrogativo/ indefinido (extensiva às formas adver-

biais qua e quo) e homónimos, principalmente de categorias morfoló-

gicas diferentes. 

Esse memorandum, que se apresenta em apêndice com um 

exercício de palavras cruzadas, está repartido em três grupos nortea-

dos por objectivos diversos: 

1º grupo – inclui conjunções coordenativas e advérbios de nível 

elementar. A sua função é sugerida apenas na base de comparação 
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com outras, ficando a equivalência ao português reservada para aula: 

ao aluno caberá explicitá-la por escrito quando o achar necessário. 

Recomendação especial deverá fazer-se relativamente a autem (há 

frequentes tentações de o traduzir por “também”)  e a uerum/uero que, 

embora possa significar “verdadeiramente” - como também o aluno 

tende a traduzir -, surge na maior parte dos casos com valor adversa-

tivo (uerum etiam = sed etiam). 

 

2º grupo –  inclui conectores principalmente subordinativos, de 

que é fornecida tradução sempre que possível, para que a rede de 

valores gramaticais possa de imediato ser apreendida. Houve sobre-

tudo a preocupação de sensibilizar o estudante de latim para os prin-

cipais casos ocorrentes, em que se incluíram também algumas formas 

do demonstrativo hic e do relativo/ interrogativo. As situações não são 

exaustivas, tendo-se optado por um esquema “aberto”, que os alunos 

serão solicitados a completar com exemplos ou com situações grama-

ticais não contempladas que o estudo dos textos proporcione. 

 

3º grupo – são fornecidos exemplos mais frequentes de homo-

nímia, cujo desconhecimento ou falta de lembrança induzem a tradu-

ções viciadas. Alguns desses erros podem ser divertidos e até com 

lógica inatacável, como ocorreu num teste de tradução que dei há 

vários anos: um chefe de escolta, ao ver a comitiva atacada por um 

bando de salteadores, reage, exclamando: “Amici, arma capite!”. A tra-

dução dos alunos foi regularmente homogénea: “amigos, armas à 

cabeça!” … 

Mas nem todos os equívocos têm “final feliz”. A comédia plau-

tina apresenta por exemplo, em textos que analisei mais em pormenor, 

uma tendência assinalável para justapor homónimos como noui, neu-

tro substantivado (quid noui?) e verbo; sine preposição e verbo, casos 

em que o aluno nunca beneficiou do contexto … Além de exemplos 

tradicionais, como malum, ora ou opera, incluí assim outros menos 

divulgados mas que a prática lectiva aconselha. Como nos anteriores 
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grupos, caberá ao aluno enriquecer esse rol, através de novos 

exemplos. 

 

A parte difícil deste memorandum – sobretudo para alunos 

com maiores deficiências – é justamente, como já notavam os peda-

gogos de Port-Royal, a sua… memorização. Na inoportunidade de 

ressuscitar métodos cujo âmbito lúdico está já esgotado, recorri à 

experiência de uma actividade diferente que, de resto, sugeri já neste 

Boletim, embora em português e com objectivos diversos: as palavras 

cruzadas2. 

O problema que apresento a seguir ao memorandum foi espe-

cialmente concebido para a dificuldade que ele visa eliminar. Obvia-

mente, serão precisos vários problemas para abranger todas as 

situações. Com este primeiro problema (cuja elaboração representou 

também para mim um desafio saudavelmente lúdico) parece-me no 

entanto ter já conseguido um dos objectivos: sensibilizar os alunos 

para a necessidade de interiorizar a ambiguidade de usos de várias 

palavras gramaticais, e o estímulo a algumas “descobertas”.  

Como as palavras são, desta vez, latinas, intitulei o problema de 

otium cruciatum … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________ 

2  Vide BEC 36 (2001) 87-93. 
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A P E N D I C E 

 

A - M E M O R A N D U M 
 

I – conjunções coordenativas e advérbios: 
 

atque = et    aliter 

(ac) at    igitur (= qua re) 

et coordenativo   ita (= sic) 

 enfático (= etiam, uerum)  itaque 

etiam     nam/ enim (2º lugar) 

quoque     sed/ autem (2º lugar) 

tum/ tunc    uerum =   sed, at 

semper     (uero) uere, equidem 

nunquam 

 

 

II – Algumas palavras gramaticais com diferentes valores: 
 

cum prep. de ablativo 

 conj. + ind. “quando” 

  + conj. “como” 

 

dum (conj.) +  ind. - temporal: “enquanto” 

  +  conj. temporal “até que”  

    concessivo “contanto que” 

 

quasi adv. “por assim dizer” (fórmula restritiva); raramente “quase” 

 conj. “como se” (+ conj.); “ a pretexto de que” (+ particípio) 

 

ubi espacial: “onde” 

 temporal “quando” (ubi primum: “logo que”) 
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 + ind.  temporal: “quando (ut primum “logo que”) 

  comparativo “(tal) como” – normalmente precedido  

 

ut na oração subordinante de sic, ita, etc. 

 + conj. integrante: “que” 

 final “para que”, “a fim de (que)” 

consecutivo: “(de tal modo, etc.) que” – normal-

mente precedido na oração subordinante de sic, 

ita, etc. 

explicativo: “a saber, que …” – geralmente como 

aposto de pronomes neutros: hoc, id. 

 

haec nom.sg. fem. “esta” 

 nom./ ac.pl.neutro “estas coisas” 

hoc nom.acus. sg. neutro “isto” (por vezes seguido de oração 

conjuncional de ut ou de quod, como aposto) 

abl.sg. masculino ou neutro 

 

quae pron. relativo ou  det. interrogativo: nom. sing. fem. ou 

nom./ acus.pl. neutro ( também = ea quae: “as coisas que”) 

 

quam pron. relativo ou det. interrogativo: acus. sg. fem. 

 conj. comparativa: “como” (igualdade); “do que” 

 

quid pron. ou det. interrogativo: nom. ou acus.sg.neutro: “o que”; 

 = aliquid: “algo”, alguma coisa”, depois de si, etc. 

 pron. interrogativo: “o quê?” (=/= quis “quem?”) 

 

quod pron. relativo ou det. interrogativo: nom. ou acus. neutro 

sg.; = id quod, “o, isso que”) 

 conjunção causal: “porque, visto que” 

 explicativo: “ o facto de que” 
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qua pron. relativo ou interrogativo no abl.sg. fem. 

det. interrogativo no nom sing. fem. (indefinido = aliqua 

“alguma”, depois de si, etc.) 

advérbio relativo de lugar “por onde” (também interroga-

tivo) 

 

quo pron. relativo ou interrogativo no abl.sg.masc. ou neutro 

 advérbio relativo de lugar: “para onde” (também interroga-

tivo) 

 

III – Alguns homónimos frequentes: 
 
ora: 1) imperat. 2ª pes.sg. de oro,as,are, oraui, oratum 

 2) nom.acus.pl.neutro de os, oris “boca” (pl. “rosto”) 

 3) nom. e abl. sg. de ora,ae “abertura”, “praia” 

 

malum: 1) acus. sg. masc. ou neutro de malus,a,um “mau” (com a 

breve) 

2) nom.e acus.sg. neutro de malum,i “mal”, “desgraça” 

(com a breve) 

 3) nom.acus.neutro de malum,i “maçã” (com a longo) 

 

noui: 1) gen. sg. masc. ou neutro  de nouus,a,um “novo” 

“recente “ 

2) neutro substantivado de nouus,a,um : (ali)quid noui 

“alguma novidade”  

 3) 1ª sg. perf. indic. do verbo noui,isti, isse “sei”, 

“conheço” 

 

profectus: 1) part. passado de proficio, is ere, profeci, profectum 

“aproveitar” 

 2) part. passado de proficiscor, eris, i, profectus sum 

“partir” 
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capite: 1) abl.sg. de caput, it is “cabeça”: damnare capite 

“condenar à morte” (isto é, à pena capital) 

 2) imperat. 2ª pl. de capio, is, ere, cepi, captum : arma 

capite “peguem nas armas” 

 

opera: 1) acus.pl.neutro de opus,eris “obra” 

 2) nom. ou abl.sg. de opera,ae “actividade”, “atenção” 

dare operam “prestar atenção” 

dare operam + ut/ ne + conj. “esforçar-se por” 

sine: 1) prep. de abl. : sine die (“sem prazo”) 

 2) imperat. 2ª sg. de sino, is,ere, siui, situm “deixar”, 

“permitir” 

 

 B – Otium cruciatum  - exercitatio prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

   1     2     3     4     5      6      7      8     9    10   11 
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Horizontais: 
1. o que?/ por que razão?; Por que razão?; forma abre-

viada e coloquial de nisi. 
2. que/ para que (com conj.); esforço-me (prefixado de niti). 
3. aí; ide (imper. futuro). 
4. repeli (prefixado de agere); prata (s.q.). 
5. dos vivos; ou. 
6. rato(nom.); pedra de altar (cus.). 
7. fôsseis/ iríeis. 
8. pedra de altar (nom.) 
9. quem/ alguém (depois de si, etc.) 
10. destrói! (impert. fut.); desinência de dativo e ablativo do 

plural da 3ª ,4ª e 5ª declinações. 
11. as, elas (acus.)/ vás; 51 em romanos; = ei. 

Verticais: 
1. dos quais; = et. 
2. como/quando ( com indicat.); dela ou dele; prefixo 

com a ideia de “para trás”, “de novo” 
3. dia 13 ou 15 do mês; líquido transparente e incolor. 
4. tenho de; aos campos. 
5. negra (nom.); diz. 
6. servir-se de. 
7. grande porção de água (acus.). 
8. com uma roda; 1ª pes. sg. do pronome pessoal 

(acus.); preposição que designa afastamento 
9. pergunta!; estive calado. 
10. = ut ; conjunção condicional. 
11. está ou existe em (prefixado de esse); ou se. 

NB: a) As palavras de uma mesma fila são separa-

das por ponto e vírgula;  

b) valores diferentes da mesma palavra são 

indicados através de uma barra oblíqua. 

 MARIA TERESA SCHIAPPA  
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