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• Nesta unidade, começamos o estudo de epigramas 
de Marcial. Agora faça as atividades que se seguem 
com mais alguns epigramas.



Ave,	Caesar!	Io,	Saturnalia!	Sir	Lawrence	
Alma-Tadema - 1880

Epigramas,	Marcial



I,	32

Non amo te, Sabidi, nec possum dicĕre quare:
hoc tantum possum dicĕre, non amo te.



Non	amo	te,	Sabidi,	nec possum dicěre quarē:

Não	gosto	de	ti,	Sabídio,	nem	posso	dizer	por	que

hoc	tantum	possum dicěre,	non	amo	te.	

Sabidĭus,	-ii:	Sabídio
(nome	de	homem)

Posso	apenas	dizer	isto:	não	gosto	de	ti

possum,	potes,	posse,	
potŭi:	poder

dico,	-is,	-ěre,	dixi,	
dictum:	dizer

quare:	(adv.	interrog.)	
por	que?

tantum:	(adv.)	apenas,	somente,	
simplesmente

hic,	haec,	hoc:	este,	
esta,	isto



IV,	58

In tenĕbris luges amissum, Galla, maritum:
nam plorare pudet te, puto, Galla, uirum.



In	teněbris luges amissum,	Galla,	maritum:

Tu,	Gala,	choras,	na	escuridão,	o	marido	morto

nam plorare pudet te,	puto,	Galla,	uirum.

Na	verdade	chorar	um	homem	te	envergonha,	eu	suponho,	Gala.

lugěo,	-es,	-ere,	luxi,	luctum:	chorar	(alguém)

amissus,	-a,	-um:	perdido	(por	
morte).	Part.	pass.	de	amitto.

maritus,	-i:	marido

tenebrae,	-arum:	
escuridão,	trevas

pudet,	pudere,	puduit:	(verbo	impessoal)	ter	
vergonha	(plorare pudet te:	tu	tens	vergonha	de	
chorar;	plorare pudet te:	chorar	te	envergonha)

uir,	-i:	homem

puto,	-as,	-are,	putaui,	putatum:	
crear,	pensar,	imaginar,	supor

nam:	(partícula	
afirmativa)	de	fato,	na	
verdade

amitto,	-is,	-ěre,	amisi,	
amissum:	perder	(por	morte).



I,	63

Vt recĭtem tibi nostra rogas epigrammăta. Nolo:
non audire, Celer, sed recitare cupis.



Vt recĭtem tibi nostra rogas epigrammăta. Nolo:

Pedes	insistentemente	para	que	eu	recite	a	ti	meus	epigramas.	Não	quero:

non audire, Celer, sed recitare cupis.

Tu	não	desejas	ouvir,	Célere,	mas	recitar.

rogo,	-as,	-are,	-aui,	-atum:	pedir	
insistentemente

ut:	para	que	(com	subj.)

recĭto,	-as,	-are,	-aui,	-atum:	ler,	
recitar,	ler	em	voz	alta

epigramma,	-ătis:	epigramas

noster,	-tra,	-trum:	nosso

nolo,	non	uis,	nolle,	nolui:	não	
querer

cupĭo,	cupis,	cupĕre,	cupii,	
cupitum: desejar,	querer,	almejar

audio,	-is,	-ire,	-iui,	-itum:	ouvir

Celer,	-ěris: Célere	(sobrenome	de	várias	famílias	
romanas)



I,	64

Bella es, nouĭmus, et puella, uerum est,
et diues, quis enim potest negare?
Sed cum te nimĭum, Fabulla, laudas,
nec diues neque bella nec puella es.



Bella es, nouĭmus, et puella, uerum est,

És	bela	e	jovem,	nós	sabemos,	realmente	é	verdade,

et diues, quis enim potest negare?

e	é	rica,	quem	de	fato	pode	negar?

sum,	es,	esse,	fui:	ser
bellus,	bella,	bellum:	belo puella,	-ae:	moça,	menina,	

jovem

noui,	nouisti,	nouisse:	(verbo	
defectivo)	eu	sei,	eu	conheço uerum:	(adv.)	realmente,	sim,	

certamente

diues,	(gen.	diuĭtis): rico,	opulento

possum,	potes,	posse,	potui:	poder
nego,	-as,	-are,	-aui,	-atum:	negar

quis: (pron.interr.)	quem?

enim: (adv.)	de	fato



Sed cum te nimĭum, Fabulla, laudas,

Mas	quando	tu	te	louvas	excessivamente,	Fabula

nec diues neque bella nec puella es.

não	és	rica,	nem	bella,	nem	jovem.

laudo,	laudas,	laudāre,	
laudavi,	laudatum: louvar

te: acus.	de	tu

nimium: (adv.)	muito,	
demais,	excessivamente

sed: (conj.)	mas

cum: (conj.)	quando	
(com	indic.)

Fabulla,	-ae: Fabula	
(nome	de	mulher)

nec,	neque: e	não,	nem



II,	7

Declamas belle, causas agis, Attĭce, belle;
historĭas bellas, carmĭna bella facis;

componis belle mimos, epigrammăta belle;
bellus grammatĭcus, bellus es astrolŏgus,

et belle cantas et saltas, Attĭce, belle;
bellus es arte lyrae, bellus es arte pilae.

Nil bene cum facĭas, facĭas tamen omnĭa belle,
uis dicam quid sis? Magnus es ardalĭo.



Declamas belle, causas agis, Attĭce, belle;

produzes	lindas	histórias,	belos	versos

componis belle mimos, epigrammăta belle;

compões	mimos	belamente,	e	belamente	epigramas;

declamo,	-as,	-are,	-aui,	-atum:	declamar

historĭas bellas, carmĭna bella facis;

Declamas	lindamente,	e	lindamente	advogas,	ó	Ático;

belle:	(adv.)	lindamente

ăgo,	ăgis,	ăgĕre,	egi,	actum: conduzir	(agere
causam =	tratar	duma	causa,	advogar)
Atticus,	-i: Ático

facio,	-is,	-ĕre,	feci,	factum:	
fazer,	compor,	produzir

historia,	-ae:	história,	conto,	fábula
bellus,	-a,	-um:	belo

carmen,		-ĭnis:	poema,	verso

compōno,	compōnis,	compōnĕre,	
composui,	compositum: compor

mimus,	-i:mimo,	farsa,	pantomima

epigramma,	-ătis: epigrama



bellus grammatĭcus, bellus es astrolŏgus,

e	cantas	lindo,	ó	Ático,	e	danças	lindamente;	

bellus es arte lyrae, bellus es arte pilae.

Na	arte	da	lira,	tu	és	lindo,	e	és	lindo	na	arte	da	bola.

grammaticus,	-i:	gramático,	
homem	de	letras

et belle cantas et saltas, Attĭce, belle;

És	um	belo	gramático,	és	um	belo	astrólogo,

astrologus,	-i:	astrônomo,	
astrólogo

canto,	-as,	-are,	-aui,	-atum:	
cantar

salto,	-as,	-are,	-aui,	-atum:	
dançar

ars,	artis: (f)	arte
lyra,	-ae:	lira pila,	-ae: bola



Nil bene cum facĭas, facĭas tamen omnĭa belle,

Embora	nada	faças	bem,	todavia	fazes	as	coisas	lindamente
queres	que	eu	diga	o	que	tu	sejas/és?	Tu	é	um	grande	metido.

uis dicam quid sis? Magnus es ardalĭo.

facio,	-is,	-ĕre,	feci,	factum:	
fazer

cum: (conj.)	embora,	ainda	
que,	posto	que	(com	verbos	no	
subjuntivo)

tamen: (conj.)	todavia

omnis,	-e: todo,	tudo

uolo,	uis,	uelle,	uolui: querer
dīco,	dīcis,	dīcĕre,	dixi,	dictum: dizer
sum,	es,	esse,	fui: ser

magnus,	-a,	um: grande ardalĭo,	(gen.:	ardaliōnis): homem	
metido,	intrometido





1 Quid pudet Gallam?
2 Quid Celer rogat poetam? Quid Celer cupit?
3 Cur Fabulla nec diues neque bella nec puella est?
4 Cur Attĭcus magnus est ardalĭo?
5 Verte epigrammăta lusitane.

1		Pudet Gallam uirum plorare.	

2		Celer rogat poetam ut	epigrammata sua	recitet.	Celer cupit non	
audire sed recitare.

3		Fabula	se	nimium laudat.
4 Atticus nil bene	facit sed dicit se	facere omnia	belle.
4 (Vide	propostas de	tradução mediadora nos	slides anteriores).





Verbos	impessoais

• São considerados verbos impessoais aqueles cuja ação não é 
propriamente atribuída a um sujeito animado ou inanimado. 

• Apenas são conjugados na 3ª pessoa do singular e na 3ª do 
plural. 

• Em função disso, esses verbos aparecem dicionarizados com as 
formas de 3ª pessoa (-t) e infinitivo. Veja os tempos primitivos 
do verbo pudere (ter vergonha de):

pudet , pudere , puduit , pudĭtum est

3ª pess. pres. infinitivo 3ª pess. pret. perf.

... nam plorare pudet te ... uirum.
(... de fato, chorar um homem te envergonha.)

plorare pudet te: tu tens vergonha de chorar
plorare pudet te: chorar te envergonha



ATENÇÃO:

• Observe outra forma de construção com o verbo:
• A pessoa que tem vergonha vai para o acusativo e o 

objeto que causa a vergonha vai para o genitivo.

Me pudet tui
(tenho vergonha de ti) 

eos infamiae suae non pudet
(eles não têm vergonha de sua infâmia).

Verbos	impessoais



Veja outros verbos impessoais que merecem sua atenção:

• fulget: relampejar
• ningit: nevar
• pluit: chover
• tonat: trovejar
• lucescit: amanhecer
• uesperascit: entardecer
• libet ou lubet: agradar, ter vontade de
• miseret: ter compaixão de
• piget: lamentar, estar pesaroso
• paenitet: arrepender-se
• licet: ser lícito, ser permitido
• oportet: convir, ser necessário, ser preciso

• O uso do dicionário poderá ser necessário para que se observem especificidades 
desses verbos.

Verbos	impessoais



Atividade	rápida	3	- respostas

01. Escreva em latim:
a) Agrada-me ler os epigramas de Marcial.

b) Tenho vergonha de ler os epigramas.

c) Tenho vergonha de minha timidez.

hic: (adv.) aqui
timidĭtas, -atis: (f) timidez, falta de segurança
culpa, -ae: falta, culpa, delito, crime
servo, -as, -are, -aui, -atum: manter, conservar
ciuis, -is: (m. e f.) cidadão, cidadã
liber, -ěra, -ěrum: livre, de condição livre
Martialis, -is: Marcial

Libet (lubet)	me	legere Martialis epigrammata.

Pudet me	legere epigrammata.

Me	pudet meae timiditatis.



d) Arrependo-me de minha falta.

e) Eu lamento a minha estupidez.

f) Será necessário manter os cidadãos livres.

hic: (adv.) aqui
timidĭtas, -atis: (f) timidez, falta de segunrança
culpa, -ae: falta, culpa, delito, crime
servo, -as, -are, -aui, -atum: manter, conservar
ciuis, -is: (m. e f.) cidadão, cidadã
liber, -ěra, -ěrum: livre, de condição livre
stultia, -ae: estupidez

Me	paenitet culpae meae.

Me	piget meae stultitiae.

Oportebit liberos seruare ciues.

Atividade	rápida	3	- respostas



-que
attulěrit
audire
carmi (na
causas
cum
cupis
dicam/dicěre
diebus
dum
duos
ego

non
nostra
ocu(lus
omni (a
possum
puella
puto
quam
quare
rogas
secura
sed

ero
et
facis
fuěrant
habet
iam
in
mea
nam
nec/neque
nil
noli/nolo

si
sic
tamen
tantum
tibi
totis
tua
uel
uirum
uis
una
ut


