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Frederico Lourenço, Grécia Revisitada. Ensaios sobre a cultura 
Grega, Lisboa, Livros Cotovia, 2004, 330 pp.   [ISBN: 972-795-
092-0] 

Este volume traz a assinatura de um nome já bem conhecido do 
leitor português, a quem se deve um louvável esforço de divulgação, no 
sentido mais elevado do termo, da Literatura Grega antiga, além de se 
tratar de um autor de mérito reconhecido no panorama da ficção contem-
porânea. Pelo Prefácio do livro, ficamos a saber que Frederico Lourenço 
«na esperança de contagiar os leitores de todas as áreas e interesses com a 
paixão pela Antiguidade Clássica», procedeu, para a presente edição, a 
um trabalho de reescrita e de reformulação de vários textos dedicados a 
temas helénicos, anteriormente publicados em revistas e actas de coló-
quios da especialidade ou outro tipo de publicações, «de modo a funcio-
narem no seu conjunto, como introdução geral à Cultura Grega nalgumas 
das suas épocas e pervivências» (p.13).  

Os vários ensaios coligidos repartem-se por sete capítulos, dos 
quais o primeiro fornece o título à edição. Num estilo fluido e cativante, 
mas muito bem informado, o A. guia o leitor num périplo pela cultura 
helénica, através de 32 ensaios e 12 recensões, percorrendo topoi alici-
antes e revisitando algumas das personalidades mais representativas da 
literatura grega antiga, desde Homero a Plutarco, mas não sem rastrear 
casos exemplares de recepção de temas e motivos clássicos na literatura 
portuguesa, nomeadamente em António Ferreira, Camões e António 
Franco Alexandre. Todo o itinerário é organizado de uma forma aparente-
mente simples e espontânea, onde a vastidão e a complexidade dos temas 
desenvolvidos se conjuga com a sensibilidade e a estética de uma escrita 
que circula entre o literário e o artístico, o filosófico e o musical, com um 
à-vontade que torna leve as referências, profícuas as linhas de leitura 
sugeridas e límpidas as análises tecidas numa linguagem rigorosa, que 
dispensa o peso da erudição. 

A diversidade de autores e temas tratados, aliada ao plexo de 
questões que lhe são inerentes, torna impossível uma incursão detalhada 
pelos quarenta e quatro itens agrupados em sete capítulos, que se 
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sucedem sob os títulos «Grécia Revisitida», «Poesia Grega», «Teatro», 
«Platão», «Prosa Tardia», «Pervivências» e «Recensões», mas isso não 
impede que se sublinhe aqui a convicção de que este conjunto de textos 
de «leitura apetecível» é capaz de seduzir mesmo o leitor menos especia-
lizado, que por certo irá deleitar-se com toda uma série de informações, 
análises e reflexões pessoais feitas a propósito da Ilíada e da Odisseia, da 
obra de Hesíodo, da temática erótica na poesia dos líricos arcaicos gregos 
ou dos diálogos platónicos, das qualidades superlativas do teatro de 
Eurípides, das estratégias de comicidade utilizadas por Aristófanes, entre 
muitas outras questões de inesgotável interesse.  

Num momento em que as Humanidades e as Literaturas enfrentam 
uma crise tão profunda, valerá a pena destacar duas passagens que, a par 
de muitas outras, elevam exponencialmente o valor inestimável da 
Cultura Helénica na história da civilização europeia, e que só um 
verdadeiro helenista poderia expressar com tão forte convicção. Refiro 
em primeiro lugar um estudo intitulado «A Língua Grega» (pp.78-81), 
onde num encómio merecido ao idioma de Homero, Platão e do Novo 
Testamento, Frederico Lourenço, recusando-se a aceitar a concepção 
vulgar de «língua morta», considera que é «um idioma mais belo e 
expressivo do que qualquer língua moderna», e que «foi em grego que os 
textos mais fundamentais para a nossa consciência de europeus foram 
escritos» (p.76). O outro passo reporta-se ao início de um estudo anterior 
que aparece sob o título «Odisseia: Encanto Absoluto» (pp.24-35), onde o 
A. se interroga se «seria legítimo», caso a Odisseia tivesse desaparecido 
antes da invenção da imprensa, «perguntarmos se as várias coisas a que 
chamamos “ficção”, “poesia”, “teatro” e “cinema” teriam contornos 
idênticos aos que têm hoje. É que exceptuando a Bíblia, nenhum outro 
livro da tradição ocidental operou uma influência tão marcante» (p. 25). 
Penso que estes dois breves excertos conseguem testemunhar, de forma 
lapidar, o alcance universal e a riqueza de uma língua e de uma literatura 
tão antigas que ainda hoje detêm o poder de nos surpreender e emocionar. 

Como a escrita ensaística é também uma forma de rasgar 
horizontes, os estudos e as recensões críticas que compõem o presente 
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volume proporcionam assim uma visão multifacetada e acutilante da 
Antiguidade Clássica, além de alargar o espaço de reflexão que os 
poemas homéricos, a lírica arcaica grega, a tragédia e a comédia áticas, as 
ideias platónicas e até mesmo a literatura grega tardia podem suscitar no 
leitor contemporâneo, quer pelas suas especificidades próprias quer pelos 
ecos que produziram nas obras literárias posteriores, inclusive nas da 
nossa modernidade.  

Estamos, assim, perante uma colectânea de ensaios bem 
organizada, com índices onomástico e temático de grande utilidade. De 
leitura aprazível, esta obra pode recomendar-se a um público vasto e bem 
diversificado: os especialistas encontrarão nele alimento que baste; os 
menos versados em temas clássicos também não se sentirão defraudados, 
pois se não quiserem mergulhar na erudição mais especializada, podem 
usufruir de uma leitura competente e matizada de um passado humano e 
de uma literatura a que os Gregos antigos deram um brilho inextinguível. 

Aguardamos, agora, a prometida publicação da tradução da Ilíada 
— que parece estar para breve — e do comentário português à Odisseia 
que Frederico Lourenço declara, neste volume, ter a intenção de elaborar. 

MARIA FERNANDA BRASETE 

Ésquilo, Oresteia (ed. bilingue). Estudo e tradução de Jaa 
Torrano, São Paulo, Ed. Iluminuras, 2004, 3 vol. [ISBN 85-7321-
204-7, 85-7321-205-5, 85-7321-206-3] 

Antes de mais um franco elogio ao requinte desta edição bilingue 
da Oresteia esquiliana, que dificilmente não poderia deixar de apetecer 
ler, a um primeiro olhar.  

Habituou-nos já o Prof. Jaa Torrano a trabalhos de grande rigor na 
investigação especializada da literatura grega antiga e por isso não é de 
admirar que nos apresente agora este volume triplo das peças esquilianas, 
que integram a única trilogia grega conservada até aos nossos dias, e com 
a qual o poeta trágico terá granjeado o primeiro prémio nos célebres con-
cursos dramáticos das Grandes Dionísias, em Atenas, no ano de 458 a. C.  
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No início de cada volume, encontramos um conjunto de artigos 
introdutórios muito úteis, que resgatam os principais tópicos de discussão 
da peça em causa, a que se segue um breve estudo sinóptico, uma nota 
editorial que antecede o texto grego e respectiva tradução em língua 
portuguesa, aparecendo por último as referências bibliográficas a edições 
e autores consultados. De salientar que o facto de se tratar de uma edição 
bilingue, com o texto grego numa página e a tradução em língua portu-
guesa na outra, torna mais fácil o seu cotejamento, favorecendo igual-
mente um estudo linguístico autónomo do texto grego.  

Os leitores de língua portuguesa tinham já à disposição uma 
tradução magistral da Oresteia, da autoria do Prof. Manuel de Oliveira 
Pulquério, publicada pelas Edições 70, baseada na monumental edição de 
Fraenkel, para o Agamémnon e na edição oxoniense de Page, para as 
Coéforas e para as Euménides, com um formato editorial mais modesto, 
mas funcional. Um primeiro contraste entre estas duas edições detecta-se 
imediatamente na própria mancha tipográfica do texto da tradução: 
Manuel de Oliveira Pulquério optou por verter em prosa, inclusive as 
partes líricas, enquanto Jaa Torrano preferiu o verso livre. É evidente que 
estas opções diferenciadas vão ter repercussões linguísticas e estilísticas 
significativas no texto da tradução, embora as maiores divergências 
decorram das variantes textuais adoptadas.  

Propondo-se apresentar uma versão tanto quanto possível literal da 
trilogia, Jaa Torrano baseia-se nas edições de J. D. Denniston e Dennys 
Page, para o Agamémnon, de A. F. Garvie , para as Coéforas e de Alan H. 
Sommerstein, para as Euménides, ressalvando nas respectivas notas 
editoriais os casos em que seguiu outras soluções textuais. De salientar 
que Ésquilo é um dos poetas gregos mais difícil de traduzir para uma 
língua moderna e, por conseguinte, exige ao tradutor uma competência e 
um engenho acrescidos para responder às exigências filológicas e 
qualidades literárias de um texto composto num estilo eloquente e 
grandioso, entretecido por uma poderosa imagética metafórica. 

Os estudos introdutórios que antecedem cada peça revelam o 
notável discernimento crítico-filosófico do A. na selecção de temas 
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pertinentes, transformando-se, sem dúvida, num instrumento de trabalho 
e de consulta valioso a quantos se interessam pela tragédia esquiliana ou 
pela tragédia grega em geral.  

No primeiro volume (Agamémnon), um breve estudo de carácter 
geral sobre «A dialéctica trágica na Orestéia e Ésquilo» abre uma 
sequência de 17 subcapítulos dedicados à problemática da peça e que 
aparecem subordinados ao título «Sacralidade e Violência. Estudo de 
Agamêmnon». No Proémio, o A. informa que o pressuposto das suas 
linhas de análise foi «a hipótese de que na tragédia se desenvolve uma 
dialéctica pré-filosófica, na qual se confundem e se distinguem quatro 
pontos de vista e quatro graus de verdade, correspondentes à tradicional 
hierarquia das categorias divinas consideradas pelos gregos venerandos 
(a saber, a dos deuses, Daímones e heróis), hierarquia tríplice a que se 
acrescenta o homem em sua realidade política e social» (p.18).  

O estudo das Coéforas recebe o título genérico de «Herói e Honras 
Heróicas», repartido depois por dezasseis subcapítulos, ao longos dos 
quais se discutem questões hermenêuticas levantadas pela leitura peça, 
tanto em relação a «nomes e noções próprios do pensamento mítico e 
religiosos grego quanto à estrutura mesma da tragédia como género 
literário» (p.15). A caracterização bem como algumas passagens mais 
emblemáticas — a anagnórise e o kommos, por exemplo — recebem uma 
atenção especial, na análise desta peça, que pela primeira vez, na tragédia 
grega, equaciona o problema do matricídio. 

No volume dedicado à peça que conclui a trilogia, sob o título 
«Teologia Trágica. Estudo de Euménides», reúnem-se textos relacio-
nados, em boa parte, com as questões essenciais desta tragédia, como, por 
exemplo, a função do coro, a metamorfose das Erínias em Euménides ou 
a instituição do tribunal do Areópago por Atena. 

De um modo geral, estamos perante um trabalho de grande mérito, 
se bem que nos pareça que poderia ter sido bastante útil a inclusão de um 
index verborum e de um índice onomástico.  
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Trata-se de um excelente contributo para o estudo do opus 
magnum de Ésquilo, e uma referência indispensável para todos aqueles 
que se interessam por teatro e literatura.  

Congratulamo-nos, pois, com a chegada de uma obra como esta à 
Área de Estudos Clássicos da Universidade de Aveiro e esperamos que o 
nosso mercado editorial e os nossos livreiros invistam na sua distribuição, 
cumprindo-se assim o tão desejado intercâmbio cultural com o nosso 
país-irmão. 

MARIA FERNANDA BRASETE 

J. A. Sánchez Marín – Mª N. Muñoz Martín (eds.), Retórica, 
Poética y Géneros Literarios, Granada, Universidad de Granada, 
2004, 629 pp. 

Nesta notável publicação da Universidade de Granada aparecem 
reunidos trinta excelentes trabalhos que abrangem um amplo espectro 
temporal, desde a Antiguidade até ao séc. XVIII, sempre sob o fio 
condutor da teoria retórica e poética. A maior parte deles provém das 
diferentes conferências pronunciada durante a realização de um 
Seminário realizado em Granada, com o mesmo título, em Abril de 2003. 
A estes acrescentaram-se sete contributos, um deles inédito, que comple-
mentam os objectivos da publicação. O agrupamento dos trinta artigos 
segue um critério cronológico de autores tratados, ainda que por vezes 
seja apenas aproximado. Isto permite avançar na leitura adquirindo uma 
ideia muito precisa do evoluir das teorias da palavra pelas diferentes 
épocas e pelos diferentes escritores. 

Antonio López Eire abre o livro com um estudo das teorias 
poéticas anteriores a Aristóteles que este retoma para constituir a sua 
própria reflexão. São precisamente a obra do Filósofo e alguns dos seus 
problemas sem solução que constituem o tema do trabalho de Maria 
Helena da Rocha Pereira. Outros autores gregos são estudados: Carmen 
Leal Soares trata das Historias de Heródoto, Maria Fátima Silva de 
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Aristófanes, José Ribeiro Ferreira de Calímaco e Concepción López 
Rodríguez de Dionísio de Halicarnaso. 

O primeiro trabalho que encontramos sobre a época romana é de 
Giancarlo Mazzoli, que estuda a formação da metalinguagem poética 
latina; outros artigos desta época são os de Aurora López, que estuda as 
personificações dos géneros literários na literatura latina e de Pedro 
Rafael Díaz Díaz, que analisa a intellectio no sistema retórico. 

Dois trabalhos tratam de autores específicos: um de Delfim Leão 
sobre o Satyricon de Petrónio e outro novamente de Pedro Rafael Díaz 
Díaz sobre o rétor do séc. IV Sulpício Víctor. 

A seguir, dois artigos centram a sua atenção na época medieval, o 
de Antonio Alberte, que estuda as artes predicatórias, e o de Jesús 
Montoya Martínez, que oferece um olhar sobre a presença da retórica 
clássica no séc. XIII espanhol. 

O Renascimento é a época que merece maior número de trabalhos. 
Dois artigos mais gerais enquadram (de algum modo) treze outros sobre 
autores específicos. Arnaldo Espírito Santo trata da teorização da 
comédia, enquanto José González Vázquez trata da retórica sagrada latina 
na Espanha do Renascimento. Pelo meio, Andrés José Pociña López 
trabalha a lírica de Gil Vicente, Virgínia Soares Pereira estuda André de 
Resende e Amato Lusitano, Sebastião Tavares de Pinho oferece um 
estudo sobre a Epométria de Aires Barbosa, Mª Nieves Muñoz Martín 
trata do Naugerius de Fracastoro, María Luisa Picklesimer realiza um 
estudo do De Poética de Viperano, José Antonio Sánchez Marín 
apresenta um análise da evolução da elegia desde a Antiguidade até 
Escalígero, e este mesmo autor é trabalhado também, neste caso na 
teorização do epigrama, por Mª Nieves Muñoz Martín e José Antonio 
Sánchez Marín, Pedro Correa Rodríguez apresenta dois trabalhos sobre 
Fernando de Herrera, outro sobre Juan de la Cueva e mais um sobre Mira 
de Amescua, Carlos de Miguel Mora analisa o De poeta de Antonio 
Sebastiano Minturno e María Dolores Solís Perales estuda Los amantes 
de Rey de Artieda. Os dois últimos estudos centram-se sobre autores dos 
séc. XVII e XVIII: Pedro Rafael Díaz y Díaz trabalha a obra de Vossius e 
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Rita Marnoto desenvolve a teoria dos géneros e a prática literária na 
Arcádia Lusitana, segundo o processo da contaminatio. 

Em resumo, um livro completíssimo sobre teorização literária que 
será imprescindível para os estudiosos tanto da Antiguidade como do 
Renascimento. 

CARLOS DE MIGUEL MORA 

MARIA DE FÁTIMA SOUSA E SILVA (coord.), Representações de 
teatro clássico no Portugal contemporâneo, vol. III, (Colecção 
Estudos, 55), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2004, 202 pp. [ISBN: 972-9038-77-5]. 

A publicação do terceiro volume desta obra dá seguimento ao 
meritoso projecto de recolher sistematicamente as representações de 
teatro clássico no Portugal contemporâneo. Um alargado grupo de inves-
tigadores, pertencentes a várias Universidades nacionais, uniram esforços, 
sob a coordenação de Maria de Fátima Sousa e Silva, com o objectivo de 
rastrear e inventariar as representações de autores greco-latinos, 
sobretudo, nos primeiros anos do século XXI, uma vez que os dois 
volumes iniciais se reportam ao século XX (publicados respectivamente 
em 1998 e 2001). 

O trabalho ora apresentado respeita os mesmos critérios que 
nortearam as duas publicações anteriores. A recolha contempla assim 
todas as representações que tenham tido lugar no território português 
independentemente de terem sido levadas à cena por grupos nacionais ou 
estrangeiros, profissionais ou amadores. Deve notar-se que, não obstante 
a recolha ter incidido em primeiro lugar sobre as representações teatrais, 
não deixou também de incluir outras manifestações como a leitura drama-
tizada, o cinema, a música ou a dança, na medida em que privilegiam 
temas clássicos. 

Este trabalho tem o mérito indiscutível de colocar à disposição de 
todos um estudo sistemático e criterioso das representações do teatro 
clássico no Portugal contemporâneo, estabelecendo uma base sólida para 
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a investigação sobre a receptividade que o teatro clássico tem granjeado 
de forma continuada no nosso país. Os registos encontram-se organizados 
por autor, o que permite aferir com relativa facilidade o acolhimento que 
tanto os grupos como o próprio público português têm concedido aos 
autores/temas mais representativos do teatro clássico. 

Por conseguinte, fazemos votos de que este trabalho possa 
prosseguir por forma a descrever as futuras representações, já que o teatro 
clássico não deixará, por certo, de continuar a merecer a atenção dos 
agentes culturais e do público português. 

ANTÓNIO ANDRADE 

Manuel Alexandre Júnior, Gramática de Grego, Lisboa, Alcalá — 
Sociedade Bíblica de Portugal, 2003, 436 pp. 

Fruto do imenso esforço de investigação e experiência de anos de 
ensino, o professor Manuel Alexandre Júnior, catedrático da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, deu à estampa em boa hora uma 
nova gramática de grego em português. Eis uma obra que vem colmatar 
uma necessidade, ultrapassada que está há muito nos meios classicistas a 
preferência pela gramática do Padre António Freire, em favor da de 
William Goodwin. 

Após o prefácio (17-19) e as listas das abreviaturas de autores e 
obras utilizadas na gramática (20-21), é apresentada a introdução (23-31), 
na qual se traça breve panorama histórico da língua grega, expondo-se 
algumas das características mais marcantes do grego clássico e da koinê 
helenística. Descrevem-se algumas diferenças entre o grego clássico e 
helenístico, atendendo-se ainda a peculiaridades de uma forma particular 
deste último, o grego bíblico. A gramática propriamente divide-se em três 
partes: fonética (35-58); morfologia (61-164); sintaxe (165-357). 
Incluem-se na obra ainda dois apêndices: o primeiro é uma lista dos 
verbos de maior ocorrência nos textos clássicos e helenísticos (361-374). 
No segundo apêndice (375-394) são apresentadas noções elementares de 
retórica (uma das áreas de especialização do A.), em três domínios: 
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subsídios para a análise do discurso; virtudes e figuras de estilo; 
composição e coesão do discurso. Concluem o livro uma extensa 
bibliografia (395-412) e índices português (413-424) e grego (425-433). 

A característica mais marcante deste trabalho será a amplitude e 
abrangência, desde logo, do corpus literário em que o labor do linguista 
actua. Com efeito, se em geral as gramáticas cobriam o funcionamento da 
língua a partir de Homero até à época clássica, esta vai mais além, até ao 
grego helenístico e examinando ainda o bíblico (vetero e neotesta-
mentário), cobrindo ainda alguns papiros da época imperial. Isto porque o 
grego, pela sua própria dinâmica de língua transnacional e transcultural, 
foi recebida como falar cosmopolita por diversos povos, sendo por eles, 
por sua vez, e por influência dos seus próprios falares, enriquecida e 
transformada. Isto é verdade sobretudo com e após Alexandre o Grande. 
Por isso, a língua não é estudada em função de normas rígidas e restritas, 
mormente ao ático clássico, lançando as diferenças para a periferia de 
variantes dialectais não helénicas. A abrangência é notória ainda no 
tocante aos assuntos. São abordadas a história da língua e questões de 
género, estrutura, coesão, relação e contexto, e também de teoria retórica 
da composição e da hermenêutica do texto.  

Toma por base de trabalho a comparação do grego clássico e da 
κοιν� helenística (17), e a génese da κοιν� é o dialecto ático. Ainda que 
a análise se concentre no período helenístico, a língua é vista como um 
todo, e nesse todo cabem com igual legitimidade todas as variantes. 
O panorama diacrónico coliga-se a uma abordagem sincrónica, numa 
visão como que de cima, como que vendo a língua na coexistência de 
todas as suas variedades e potencialidades, mas referenciando-se cada 
variedade e potencialidade a um tempo e ao “ambiente dos seus 
respectivos contextos linguístico, literário e cultural” (ib.). Casam-se 
assim os modelos da gramática tradicional com a linguística moderna, ou, 
por outras palavras, a estrutura de superfície com a semântica, colocando 
o todo ao serviço da exegese dos textos (18). Este pressuposto levou o 
Autor a seguir um plano de apresentação provido de exemplos que não 
apenas ilustram a aprendizagem das estruturas da língua como também 
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introduzem o leitor a um corpus de autores representativos (19). Como o 
faz M. Alexandre Júnior? Por exemplo, através das sínteses de descrição 
diacrónica do grego, sobre os dialectos e a relação destes com os géneros 
literários. 

Outras qualidades tem este trabalho: a vasta bibliografia que o 
sustenta; o estudo acurado de alguns aspectos mais complexos da língua, 
como o das partículas; ou ainda a admirável síntese, tarefa ingente neste 
género de empreendimentos.  

Não queremos evitar deixar uma questão e manifestar o sentimento 
de uma falta: a primeira, quanto à pertinência de um apêndice sobre 
retórica numa gramática. Ainda que entendamos a retórica como um 
sistema de hermenêutica de um texto, note-se que este estudo figura como 
apêndice, parecendo pois um tanto deslocado. Preferíamos que a 
gramática se restringisse a matéria linguística, merecendo a retórica obras 
de outro fôlego, ainda que se entenda o intuito desta inclusão: fornecer 
instrumentos para a exegese dos textos, sendo a gramática e a retórica 
dois desses instrumentos.  

Pela forma como trata os assuntos, este livro deve mais à forma de 
um tratado do que ao de uma simples gramática. E cremos que ele será do 
maior interesse para todos os interessados na cultura, civilização e 
intelectualidade gregas e que a ela desejem aceder, através dos 
testemunhos apropriados, os autores.  

RUI MIGUEL DE OLIVEIRA DUARTE 

João Filipe Oliveira e António Esteves Joaquim, Signum, Signi, 
Porto, Porto Editora, 2004, 272 pp. [ISBN 972-0-40230-X] 

Saúda-se vivamente a publicação de mais um manual de Latim 
para o Ensino Secundário, facto que, por si só, constitui um 
enriquecimento da oferta disponível, num mercado tradicionalmente 
parco neste tipo de propostas para a didáctica das línguas clássicas. 

O manual Signum, Signi, adequado às exigências programáticas 
em vigor no presente ano lectivo, destaca-se desde logo pela boa apre-
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sentação ao nível da capa e do grafismo, fazendo bom aproveitamento 
didáctico da imagem, quer através de fotografias e gravuras alusivas às 
temáticas mitológicas, civilizacionais e textuais abordadas, quer através 
de mapas e tábuas cronológicas, que ilustram e ajudam a situar no espaço 
e no tempo os acontecimentos históricos mais marcantes. 

Partindo da enunciação do substantivo neutro signum, signi, que 
significa ‘sinal’, ‘marca’, ‘signo’, para a atribuição de um título ao 
manual, os Autores apresentam os conteúdos programáticos do 1º ano do 
Latim A estruturados em 12 unidades, nas quais explicam a origem 
mitológica dos 12 signos, de acordo com a evolução do ano lectivo, ao 
mesmo tempo que apresentam os deuses e mitos dos Romanos, bem 
como os momentos históricos mais importantes, partindo do século XX 
até à fundação de Roma. Cada unidade apresenta uma estrutura fixa, com 
mais ou menos vinte páginas, onde os temas de civilização e cultura vão 
alternando com os textos latinos, a partir dos quais se apresentam sínteses 
gramaticais e exercícios de aplicação. No final de cada unidade, 
apresenta-se o vocabulário a reter, a revisão dos conteúdos tratados ao 
longo da unidade e uma ficha auto-avaliativa. 

Assentando numa estrutura bem organizada, utilizando textos de 
diferentes autores e épocas da literatura latina e lançando mão dos signos 
do Zodíaco, que poderão funcionar como factor de motivação para o 
estudo do Latim, este manual apresenta-se, globalmente, como bem 
conseguido. Há, no entanto, algumas situações que merecem uma 
chamada de atenção e um comentário um pouco mais detalhado. É isso 
que procuraremos fazer seguidamente: 

1. Os textos seleccionados, desde a unidade 1, revelam um grau de 
dificuldade elevado para um manual de iniciação ao latim. Dá a 
impressão de que a escolha de textos privilegiou o facto de servirem de 
informação ao assunto de civilização ou de mitologia que é tratado numa 
determinada unidade, em detrimento da complexidade progressiva e 
gradual que o estudo do funcionamento da língua exige. Exemplo disso é 
o facto de um dos textos da unidade 4 apresentar orações infinitivas, que 
não fazem parte dos conteúdos programáticos deste primeiro ano de 
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Latim, a ponto de os Autores desaconselharem “a análise sintáctica neste 
texto, uma vez que recorre abundantemente a orações infinitivas” (p.76). 

Por outro lado, os Autores apresentam, com frequência, a tradução 
do texto, ao mesmo tempo que propõem que se analisem “os casos das 
diversas palavras, comparando com a tradução” (p.68). Como proposta de 
trabalho pontual, nada temos a obstar, mas se é estratégia recorrente, os 
alunos podem não ganhar os mecanismos de análise e tradução do latim 
para o português. 

Os textos apresentados no manual são, normalmente, excertos de 
determinadas obras. Os Autores não adoptam um critério único para a 
citação: os títulos tanto podem aparecer em latim como em português 
(exs. Santo Agostinho, Confissões, p.62; Higino Mitógrafo, Fabulae, 
p.164). Acrescente-se que a citação é sempre incompleta, nunca se 
aludindo aos versos ou aos capítulos donde foram retirados os excertos: 
ex. Virgílio, Bucólica IV (p. 88). Neste caso, o excerto compreende os 
versos 4 a 7, 21 e 22, 24 e 25, mas disso não há qualquer referência. 

2. A existência de gralhas e de palavras escritas de forma 
inconveniente é um outro motivo de reparo. Apontamos alguns exemplos: 
SIGNUM por SIGNVM, no título do livro; Aires por Aries (p.4); 
sacerdotiza por sacerdotisa (pp.97, 147, 150, 159); Ovídeo por Ovídio 
(pp. 4, 5, 98, 194); misiti por misisti (p.100); isdem por idem (p.134); 
precidido por precedido (p.193); telus, teluris por tellus, telluris (p.196); 
isto era ssim por isto era assim (p.200); Numítor por Numitor (p.155); 
Cnaeus por Gnaeus (p.243); Pompeu por Pompeio (pp.110, 264); Júlio 
por Julo (p.141); omni aeternitati por omni aeternitate (p.111); e 
uincerunt por uicerunt (p.159). 

3. Surgem também gralhas ou erros na declinação e conjugação de 
paradigmas. Por exemplo, no presente do indicativo passivo dos verbos 
statuere e audire apresentam-se, respectivamente, para a segunda pessoa 
do singular as formas statu-i-ris por statu-e-ris e audi-e-ris por audiris 
(p.99), para além de se grafar a quantidade breve sobre o –i- do verbo 
audire, tratando-se de uma vogal temática (auditur, audimur por auditur, 
audimur). No quadro com a conjugação do presente do indicativo dos 
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verbos irregulares ferre, uelle e ire, a segunda pessoa do plural do verbo 
fero aparece com a forma feritis por fertis (p.145). Finalmente, no quadro 
com a declinação do grau comparativo, no singular e plural, apresenta-se 
o ablativo do singular diuiniori por diuiniore (p.173). 

4. Algumas explicações gramaticais são apresentadas de forma 
simplista, pouco rigorosa e vaga. A propósito dos “complementos 
circunstanciais” diz-se que os “Complementos de tempo, por exemplo, 
são expressões que dão indicações temporais, sem serem frases 
autónomas: hodie, in illo tempore, nunc, saepe” (p.91), sem que o alcance 
de tal afirmação seja totalmente claro. 

Numa outra síntese gramatical, os Autores referem que “os verbos 
depoentes apresentam desinências da voz passiva, mas traduzem-se como 
verbos activos” (p.99), faltando uma explicação relativa à noção de verbo 
depoente. 

Quando se fala do “nominativo na frase” e das funções que este 
caso pode exercer na frase, sujeito e predicativo do sujeito, afirma-se que 
“os verbos intransitivos não aceitam complementos directos, mas alguns 
deles são verbos que permitem especificar as características do próprio do 
próprio sujeito” (p.107). Neste caso, em vez de verbos intransitivos, 
dever-se-ia falar em verbos copulativos ou de ligação. 

Quanto aos pronomes possessivos escreve-se que “o pronome 
possessivo de 3ª pessoa do singular e de 3ª pessoa do plural não tem 
forma própria, usa-se em seu lugar o genitivo do pronome is, ea, id” 
(p.121). A este propósito deve referir-se que se ignora, no quadro, o 
pronome possessivo de 3ª pessoa suus, sua, suum e não se faz qualquer 
alusão à natureza reflexa ou não-reflexa do pronome. O Quadro é ainda 
omisso em relação ao número: singular / plural. 

A informação gramatical relativa ao “imperativo” refere que este 
modo se usa “para expressar ordens, o que justifica que a sua conjugação 
não preveja todas as pessoas verbais. No presente encontramos apenas as 
formas de segunda e quinta pessoas, tu e vós. No futuro imperfeito, não 
existe a primeira e quarta pessoas”. (p.129). Sabendo nós que há 
linguistas, como É. Benveniste, que apenas consideram como reais a 
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primeira e segunda pessoas e que a terceira é considerada como a ‘não-
-pessoa’, falar de uma quarta e quinta pessoa, não faz qualquer sentido. 

Finalmente, a propósito das formas verbais de pretérito perfeito 
condidere e habuere, “forma alternativa” de terceira pessoa do plural, 
“com desinência –ere, em lugar de –erunt” (p.143), dá-se o título de 
“pretérito perfeito sincopado” a esta síntese gramatical, quando, na 
verdade, não se trata de uma forma resultante de síncope, mas tão só de 
uma outra desinência para formar a terceira pessoa do plural. 

5. Nas soluções dos exercícios, que são disponibilizadas na banda 
lateral de cada página (manual integrado), reservadas aos professores, 
surgem pontualmente algumas gralhas ou incorrecções. Na página 115, o 
exercício 5 pede que se reescreva, na voz passiva, a frase Eam domum 
Euclio cum filia una habitat. A solução apresentada é a seguinte: Ea 
domus ab Euclione cum filia una habitata est, devendo a forma verbal ser 
habitatur e não habitata est. No exercício 7 da página 143, solicita-se que 
se coloque em latim a forma verbal ‘uniram-se’. Esta é traduzida, nas 
soluções, pela forma coaluuerunt, quando esperaríamos coaluerunt. Na 
página 159, a frase “Os romanos venceram as nações vizinhas…” tem a 
seguinte versão latina: Romani finitimos uincerunt … Neste caso, a forma 
de terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo deveria ter 
a forma uicerunt, uma vez que o verbo uincere perde o infixo nasal no 
perfectum. 

6. Um outro reparo prende-se com a ausência de qualquer 
indicação bibliográfica neste manual. Atendendo a um leque tão 
diversificado de autores e obras citadas, era de extrema utilidade para os 
professores terem acesso a referências bibliográficas completas sobre as 
edições consultadas, donde foram extraídos os excertos utilizados no 
livro. Além disso, também não há qualquer alusão quer a gramáticas, quer 
a dicionários. Ora, quando se diz que “no dicionário, os verbos são 
apresentados da seguinte forma: 1ª e 2ª pessoas do presente do indicativo, 
infinitivo presente, 1ª pessoa do perfeito do indicativo e supino” (p.41), 
poderemos questionar-nos se é assim em todos os dicionários, ou se é 
assim no dicionário da editora deste manual. O mesmo se pode 
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argumentar quando numa nota a propósito da concordância do adjectivo 
com vários substantivos (p.143), se remete para a página 164 da 
Gramática, mais uma vez somos levados a perguntar de que gramática se 
trata, se é a gramática publicada pela mesma editora do manual e, se for o 
caso, a que edição se referem. 

Pelo exposto, consideramos que o manual Signum, Signi assenta 
sobre uma estrutura coerente, bem articulada, apresentando-se como um 
projecto inovador para o estudo do Latim, no âmbito do mercado 
nacional. No entanto, tratando-se de um instrumento didáctico muito 
importante, por vezes até mais importante que o docente da disciplina, 
dever-se-iam ter evitado as gralhas e as incorrecções, em nome do rigor e 
da clareza.  

Estamos em crer que os Autores, que revelaram ter a criatividade 
necessária para levar a bom porto este projecto, não deixarão de proceder 
às necessárias alterações, a fim de que este projecto possa cumprir o seu 
objectivo primeiro: ajudar a aprender Latim “para melhor nos conhe-
cermos” e “para entender melhor o mundo que nos rodeia”. 

ANTÓNIO M. GONÇALVES MENDES 

Isaltina Martins e Maria Teresa Freire, Noua itinera. 10.º ou 11.º 
anos. Ensino Secundário, Porto, Edições Asa, 2004, 304 pp. 

Com a reforma do Ensino Secundário e a aprovação de novos 
programas para a disciplina de Latim, imperioso se tornava a elaboração 
de novos manuais que viessem responder à nova situação em que a 
aprendizagem da língua do Lácio ficou agora em terras lusas. 

O manual Noua itinera destina-se ao ano de iniciação (que tanto 
poderá acontecer no 10.º como no 11.º anos) e tem como autoras Isaltina 
Martins e Maria Teresa Freire. Para além de uma breve apresentação e do 
índice, aparece estruturado em seis unidades didácticas (1. Um passado 
sempre presente; 2. O mito; 3. A fundação de Roma; 4. Da Roma do 
Palatino ao domínio da Itália 5. A religião romana; 6. A vida em família) 



Ágora. Estudos Clássicos em Debate 8 (2006) 

 
Recensões e Notícias Bibliográficas 

 
211 

 

com a última a incluir nove páginas a duas colunas com uma síntese do 
vocabulário utilizado ao longo das unidades didácticas. 

Um manual para o ensino traz com ele um conjunto enorme de 
problemáticas relacionadas com o ensino-aprendizagem. Entre elas, está o 
problema de saber qual o papel do professor quando o utiliza na turma ou, 
por outras palavras, quem é mais importante o manual ou o professor. 
Para nós, é, obviamente, o professor e, assim, o manual deverá ser apenas 
mais um instrumento de trabalho. Daí que tenhamos muitos problemas 
com os manuais que fazem o percurso todo sem (quase) deixar margem 
de manobra ao professor; daí que defendamos que um manual deva 
apresentar recursos múltiplos para o professor poder escolher os que 
melhor se adaptam à turma e a si próprio; daí que tenhamos muito receio 
dos manuais que se apresentam quase como ‘o burro’ de antigamente, 
levando os leitores a uma atitude quase passiva. 

Não é isso que aqui acontece; aliás, este manual exige que o 
professor o conheça bem, que prepare cuidadosamente as suas aulas e os 
materiais disponíveis já que, sem isso, corre sérios riscos de ter algum 
percalço. Ainda a este nível, talvez não fosse má ideia, haver ainda mais 
textos para garantir uma maior margem de manobra na escolha. 

Este manual inclui o livro para o aluno (a que tivemos acesso), o 
livro para o professor (que não vimos) e “vários recursos na Sala do 
Professor” disponível em www.asa.pt que se limitam a um ficheiro Excel 
para registo dos elementos classificativos dos alunos. Tem boa 
apresentação (a capa, no entanto, apesar de ter motivos clássicos, poderia 
ser mais apelativa...), faz bom uso da cor e de imagens, apresenta quadros 
com os elementos mais relevantes, está bem escrito, tem poucas gralhas 
(o exemplar consultado tinha algumas já corrigidas à mão)e poderá 
induzir uma boa dinâmica de aprendizagem. 

Faz um aproveitamento constante da oposição (ou melhor dizendo, 
da interacção) passado/presente; utiliza a chamada ‘escola paralela’ desde 
o início; apresenta uma boa utilização de textos de autores portugueses; 
recorre de forma insistente à apresentação de expressões latinas de uso 
corrente e potencia a utilização de meios audiovisuais. 
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O vocabulário de cada unidade didáctica é fornecido de diferentes 
maneiras e a mais habitual é a incorporação de um quadro com os 
elementos lexicais (não entendemos, porém , o que terá levado a que os 
primeiros quadros não tenham as palavras por ordem alfabética e não 
indiquem o género das palavras). Em algumas ocasiões, o vocabulário é 
também apresentado por categoria, mas, mais uma vez, a ordem 
alfabética poderia estar presente. 

Recorre com frequência à utilização de textos com tradução 
portuguesa ao lado num aparente convite a que o aluno não olhe para o 
Latim. No entanto, a bateria de perguntas que acompanha estes textos 
leva a que quem consultar o manual tenha de recorrer ao texto latino se 
pretender responder correctamente. 

Explora com alguma frequência a etimologia, embora, em termos 
pessoais, preferíssemos uma utilização ainda mais insistente. 

Apela ao uso de vídeos e recomenda a navegação em endereços da 
internet, mas este recurso sabe nitidamente a pouco no conjunto do 
manual. 

Há, também, alguns elementos menos conseguidos que poderemos 
agrupar em dois grandes blocos. O primeiro engloba aquilo a que poderí-
amos chamar ‘gralhas’ ou pequenos descuidos que levam a erros ou a 
interpretações menos claras. É o caso da referência, na p. 31, ao ‘tempo 
em que os romanos o [Latim] falavam, quando se pretende apontar para a 
pronúncia clássica claramente marcada com o século I a. C. e d. C.; é a 
(quase) constante grafia de palavras como Graecus e Romanus com 
minúscula; é a ocasional utilização do u maisúsculo grafado U; é a dupla 
grafia (com um p e com dois) da palavra Iuppiter; é a marcação das 
sílabas breves sem grande coerência; é a falta de coerência no mapa da 
página 154 (em que língua era suposto ser fornecida a informação?); é o 
fornecimento de algum vocabulário dos textos apenas nos questionários, 
não o incluindo nem nos quadros parciais (até se percebe) nem no final 
do manual (porquê?); ... 

Um segundo grupo engloba aspectos que já entram no domínio 
pedagógico-didáctico: em várias ocasiões, o aluno é solicitado para dizer 
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em Latim expressões sem contexto que, por isso, mesmo, poderão dar 
origem a diferentes versões (cf. os exercícios II.1.1. a II.1.4 da página 50: 
pretende-se o nominativo ou o acusativo? não seria mais proveitoso 
utilizar frases completas por mais simples que fossem?); há perguntas 
que, seguramente, os alunos terão muita dificuldade em perceber (qual a 
lógica da quarta pergunta da página 100?); ... 

Vejamos agora alguns aspectos que, estando bem, poderiam ter ido 
mais além ou outros que poderiam, eventualmente, ter sido apresentados 
de maneira diferente: na página 128, recorre-se a uma lista de verbos 
compostos, mas esta estratégia poderia ter sido utilizada mais vezes; na 
página 264, recorre-se a uma regra prática para ensinar um tempo verbal: 
porque não se utilizou mais vezes esta estratégia?; porque é que não se 
fez a aprendizagem quase simultânea da passiva quando se ensinaram os 
respectivos tempos da activa? (a utilização de regras práticas teria, segu-
ramente, obrigado os alunos a um esforço menor da memória com um 
reforço do raciocínio). 

Uma última observação, agora em termos de paginação: o texto 
recorre com muita frequência a perguntas directas sobre o texto, mas o 
questionário está, muitas vezes, umas páginas à frente, obrigando o leitor 
a um constante voltar de página para ver a pergunta e ver o texto que lhe 
diz respeito; com um bocadinho de esforço talvez fosse possível facilitar 
a vida a quem consulta o livro... 

Para finalizar, trata-se de um bom livro, que oferece múltiplas 
estratégias de trabalho, que obriga o aluno, desde o princípio, a olhar para 
o texto latino e que não anula a capacidade criativa do professor em sala 
de aula, antes a obriga a entrar em acção levando assim a uma maior 
dinâmica pedagógica. 

Pena é que, por força de medidas administrativas (definição da 
rede escolar e dos agrupamentos do ensino secundário) poucos sejam os 
alunos e os professores a quem pode ser dada a possibilidade de com ele 
trabalhar... 

JOÃO MANUEL NUNES TORRÃO 


