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STUDIES FOR MEDIEVAL  AND MODERN LATIN. PROF. DR. DARCY CARVALHO 

02.1 Aprender Latim pelas Línguas Românicas e pelo Inglês 

 

 

 

 

 

ANTONIO DE CASTRO LOPES 

COMO APRENDER LATIM ATRAVÉS DAS LINGUAS ROMÂNICAS E DO 

INGLÊS. DA CONSANGUINIDADE DO LATIM COM O PORTUGUÊS 

O romanista italiano Paolo Savj-Lopes ( 1876-1919) assinala a 

sobrevivencia do Latim nas linguas romanicas em sua obra LE ORIGINI 

NEOLATINE, Hoepli, 1920. Citamos o paragrafo inicial deste livro, 

paginas 3-4, em italiano mesmo, e de proposito, para demonstrar que 

podemos entender sem grande esforço suas afirmações. Isto ocorre 

porque os dois idiomas, o português e o italiano possuem um forte elo, 

uma fonte comum, o Latim. Então entendemos o italiano? Não! 

Entendemos o Latim que está no italiano. O mesmo acontecerá se 

fizermos o exercicio com os demais idiomas neolatinos e até com o 

inglês, o alemão ou o russo. 

Cito: La parola di Roma — il latino — è ancor òggi viva di una fervida e 

feconda vita nei linguaggi neolatini. Quella stessa maravigliosa potenza 

vitale per cui gli ordinamenti del diritto romano si continuano tuttora 

in tanta parte delle moderne legislazioni, fa sì che anche la lingua 

romana si perpetui con sempre rinnovata energia sopra una vasta 

superfìcie della terra. Gli idiomi neolatini nella loro molteplice varietà 

si possono considerare, secondo concetti diversi, o come altrettante 

fasi attuali del latino, o come lingue nuove, dal latino derivate : ma 

certo nondimeno è che sostanzialmente si continua in essi il latino — 

nonmai oscurato, e solo atteggiato in aspetti differenti per virtù dei 

molteplici fattori etnografici e storici onde si producono le 

modificazioni successive o parallele nelle sorti d'un linguaggio. 



 
 
 

2 

Indagare questi fattori ; studiare come dalla primitiva unità latina si 

pervenisse attraverso tanto volgere di generazioni e di fati al 

complesso mondo neolatino, vario d'atteggiamenti eppur sempre uno 

nell'intima struttura dei suoi parlari : questo è il compito essenziale 

della scienza che appunto ha il nome di filologia neolatina o romanza . 

Scienza che illuminando sotto il rispetto linguistico tutta una 

gigantesca propaggine uscita dal gran ceppo latino frammezzo alla 

selva delle stirpi cui Roma impresse il suo suggello, ci guida a conoscer 

le sórgenti delle nazionalità nuove, nel tempo stesso in cui contribuisce 

potentemente ad illustrare di riverbero le eterne ragioni spirituali ed il 

miracoloso vigore del genio romano. FINIS CITATIONIS  

Apud http://archive.org/details/leoriginineolati00saviuoft 

Em resumo, aqui diz Savj-Lopes, que os idiomas neolatinos, em suas 

multiplas variedades, a saber, o português, o espanhol, o catalão, o 

italiano, o francês, o galego, o sardo e o romeno, bem como os seus 

numerosos dialetos, podem ser considerados, segundo a abordagem 

adotada, ou como diversas fases, ou faces, do Latim, ou como linguas 

novas do Latim derivadas: nas quais noentanto substancialmente 

continua o idioma latino – nunca obscurecido, somente tisnado de 

aspectos diferentes, em virtude dos multiplos fatores etnograficos e 

historicos, que determinaram as modificações sucessivas ou paralelas, 

em cada uma daquelas linguas, no decorrer do seu destino. 

Gli idiomi neolatini nella loro molteplice varietà si possono considerare, 

secondo concetti diversi, o come altrettante fasi attuali del latino, o 

come lingue nuove, dal latino derivate : ma certo nondimeno è che 

sostanzialmente si continua in essi il latino — nonmai oscurato, e solo 

atteggiato in aspetti differenti per virtù dei molteplici fattori 

etnografici e storici onde si producono le modificazioni successive o 

parallele nelle sorti d'un linguaggio. 

Assinala o autor em seguida que é papel da filologia romanica explicar 

a evolução de cada um desses idiomas a partir do Latim até sua fase 

atual. Conversamente podemos também, baseados nas conclusões 

dessa mesma filologia romanica, fazer o caminho inverso e das formas 

neolatinas atuais facilmente recuperar o Latim que nelas jaz. Para isso 

http://archive.org/details/leoriginineolati00saviuoft
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nossos instrumentos serão os dicionarios etimologicos das diversas 

linguas. 

Um outro texto, este do ilustre filologo LÉON CLÉDAT, na obra CE 

QU'IL FAUT AU MOINS SAVOIR DE LATIN, confirmar-nos-á no fato de 

sermos capazes de identificar, em textos exarados em lingua 

estrangeira, muitos vocabulos perfeitamente inteligiveis, cuja 

compreensão se deve ao fato de serem palavras latinas comuns a dois 

ou mais idiomas neolatinos. 

http://www25.us.archive.org/details/CeQuilFautAuMoinsSavoirDeLat

inParLonCldat 

LÉON CLÉDAT declara: CITO Les langues parlées dans les pays de 

civilisation latine, — tels que l'Italie, la France, la Roumanie, la 

péninsule Ibérique, l'Amerique centrale et méridionale, — n'étant 

toutes que du latin diversement évolué, une certaine connaissance de 

la langue latine s'impose dans ces pays à tout esprit cultivé. En écrivant 

ce petit livre, nous avons songé à tous ceux qui peuvent regretter 

d'avoir été empêchés par les circonstances de faire du latin au cours de 

leurs études, aux meilleurs élèves de l'enseignement moderne, à l'élite 

des instituteurs et des candidats aux grades supérieurs de 

l'enseignement primaire. Nous avons voulu les aider à combler une 

lacune en leur présentant non pas le tableau complet, mais le 

mécanisme de la déclinaison, de la conjugaison et de la syntaxe latine, 

démonté en quelque sorte sous leurs yeux; nous avons voulu 

condenser ici ce qu'il leur est indispensable d'en connaître, ce qu'ils 

peuvent saisir en quelques jours et savoir en quelques mois, non pas 

pour lire plus ou moins couranment du Cicéron, mais pour être à 

même de comprendre la formation des langues romanes, et ce sera 

pour eux d'un grand secours, s'ils veulent apprendre une de ces 

langues. Il est vrai qu'en principe l'acquisition du vocabulaire d'une 

langue exige un long usage. Mais, quand il s'agit du latin, pour un 

Français, la tache est singulièrement facilitée par la communauté du 

vocabulaire des deux langues. La pratique d'un dictionnaire 

étymologique fera le reste. FINIS CITATIONIS 

http://www25.us.archive.org/details/CeQuilFautAuMoinsSavoirDeLatinParLonCldat
http://www25.us.archive.org/details/CeQuilFautAuMoinsSavoirDeLatinParLonCldat
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Como as linguas faladas nos paises de civilização latina nada mais são 

do que o Latim diversamente evoluido, um certo conhecimento da 

lingua latina se impõe nestes paises a todo espirito cultivado. O 

procedimento sugerido por Clédat, a pratica de um dicionario 

etimologico para aprender a reconhecer e identificar palavras latinas 

em nossas linguas neolatinas encontra grande resistencia entre 

latinistas que, desde a Renascença, vem tentando criar para o latin un 

nicho vocabular exclusivo, de dificil apreensão pelo vulgo. 

O artificio empregado para impedir que uma mesma palavra, 

pertencente ao vocabulario latino, também fizesse parte do léxico 

vernaculo, foi evitar cuidadosamente nos textos latinos as palavras 

latinas que tinham sido ou iam sendo apropriadas pelos vernaculos, 

acoimando-as de espurias, barbaras ou de latinidade suspeita. São 

numerosas e imensas as listas produzidas na Renascença sobre 

barbarismos a serem evitados 

Para viabilizar esta politica de criação de dois conjuntos vocabulares 

distintos a partir da mesma lingua, reduziram a extensão do 

vocabulario latino aceitavel, limitando-o no tempo e no espaço, 

confinando-o ao léxico de um punhado de autores celebrados como 

clássicos, autores que não viveram além do seculo II, da nossa era. 

Todos os dicionarios escolares de que dispomos se jactam de só 

conterem vocabulos dos clássicos, daqueles escolhidos para estudo nas 

classes, por imposição dos programas oficiais. 

Consideremos alguns fatos e suas consequencias. 

Fatos: 1. Os escritores classicos viveram há 2000 anos, portanto antes 

de tudo que conhecemos por civilização industrial; 2. por falta de 

tempo, os programas oficiais obviamente não podiam incluir todos os 

classicos; 3. muitos destes classicos foram cuidadosamente expurgados 

por seus editores , ad usum Delphini; 4. a opção dos professores por 

sua vez, sempre foi por temas poeticos , de arte oratoria e retoricos. A 

obra enciclopedica de Plinio nunca foi incluida nos curriculos, para 

citar só um exemplo. 

Consequencias: Obviamente, o vocabulario dos lexicos escolares, por 

construção, não podem encerrar todo o Latim, nem atender as 
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necessidades minimas de quem desejar tratar em lingua latina de 

temas do seculo XXI, por exemplo. Daí a impressão errada que se 

formou e persiste de que o vocabulario latino não pode atender as 

necessidades modernas. Então o Latim é para ser apenas um item 

cultural arqueologico e unico, que so deve ser conservado para ser lido 

e admirado, nunca utilizado como instrumento normal de comunicaçao 

escrita e oral, papel que desempenhou sem contestação por mais de 

2500 anos. 

Entretanto, o Latim pode ser salvo e voltar ao uso normal ao lado dos 

idiomas que gerou e alimentou. Todas as expressões latinas utilizadas 

correntemente nas linguas vernaculas continuam a ser Latim e nada, a 

não ser o esnobismo literario, nos pode levar a evitá-las ao escrever em 

Latim contemporaneo. 

O vocabulario latino dos idiomas neolatinos é Latim e da melhor cepa, 

como foi já demonstrado por dois autores, separados por muitos 

seculos, Henri-Etienne e J. Planche, Henri-Etienne em sua obra seminal 

DE LATINITATE FALSO SUSPECTA. EXPOSTULATIO HENRICI 

STEPHANI e J. Planche no seu Vocabulario dos latinismos da lingua 

francesa ou das locuções francesas emprestadas literalmente da lingua 

latina. 

VOCABULAIRE DES LATINISMES DE LA LANGUE FRANÇAISE OU DES 

LOCUTIONS FRANÇAISES EMPRUNTÉES LITTERALEMENT DE LA 

LANGUE LATINE, 1938. J. Planche 

http://books.google.fr/books/about/Vocabulaire_des_latinismes_de_la

_langue.html?hl=fr&id=1RUJAAAAQAAJ 

http://books.google.es/books?id=jA9NAAAAcAAJ&printsec=frontcove

r&hl=es&source=gbs_similarbooks_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

A lingua portuguesa tambem como sabemos foi relatinizada, nos 

seculos XV e XVI, pela adoção deliberada da sintaxe latina e pelo 

acrescimo de vocabulario culto tomado diretamente do Latim. A 

sintaxe de Luis de Camões e a de outros seus contemporaneos é 

perfeitamente latina. Os padres Bernardes e Antonio Vieira são 

bilingues em Latim e português. 

http://books.google.fr/books/about/Vocabulaire_des_latinismes_de_la_langue.html?hl=fr&id=1RUJAAAAQAAJ
http://books.google.fr/books/about/Vocabulaire_des_latinismes_de_la_langue.html?hl=fr&id=1RUJAAAAQAAJ
http://books.google.es/books?id=jA9NAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_similarbooks_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=jA9NAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_similarbooks_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
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As nossas linguas romanicas não são meras criações historicas naturais 

e expontaneas dos respectivos povos, mas sim em grande parte, ou na 

sua maior parte, fruto da elaboração deliberada de seus intelectuais, 

cujas locubrações são depois impostas por coerção governamental a 

todo o povo e às futuras gerações. Todas as linguas estão em constante 

evolução. Mesmo o Latim não existiu desde o inicio da urbe romana 

como o encontramos em Cicero, em Santo Agostinho, muitissimo mais 

copioso, escrevendo 300 anos depois, ou em Erasmo de Rotterdam, 

paradigma do artificialismo linguistico renascentista, escrevendo em 

Latim 1400 anos depois de Cicero, como se fosse Cicero, embora 

deprecando nos seus contemporaneos, que faziam o mesmo que ele, os 

exageros de sua subserviencia ao vocabulario, sintaxe e modismos 

ciceronianos. 

Estudar Latim sempre foi necessario a todos os europeus, na Europa, 

ou pelos cantos do mundo por onde erraram. Estudar Latim sempre foi 

dificil, pela falta de mestres ou pelos metodos inadequados para a sua 

facil aquisição, e isto desde os tempos romanos. Estudar Latim , no 

futuro, do modo como até aqui foi estudado, vai ser ainda mais dificil 

porque por todo o mundo estão sendo fechados os cursos academicos 

de Latim e grego. 

No Brasil, em Portugal e na Europa, não faltaram no decorrer dos 

seculos tentativas para facilitar a aprendizagem do Latim. Aqui, como 

exemplo, para encerrar esta breve introdução, podemos lembrar a 

obra de um grande mestre brasileiro e perfeito latinista ANTONIO DE 

CASTRO LOPES, que nos propiciará também uma breve apresentação 

do Latim: NOVO SYSTEMA PARA ESTUDAR A LINGUA LATINA , apud 

http://archive.org/details/NovoSystemaParaEstudarALinguaLatina 

Esta preciosa gramática do professor poeta está dividida em duas 

partes: Na primeira, o autor explica, em apenas dezesseis lições, os 

principios basicos da lingua latina, utilizando o metodo de Robertson, 

que consiste em tradução interlinear de um texto e comentário 

exaustivo de cada palavra; na segunda, expõe os fundamentos 

gramaticais. Sobre textos latinos apresentados com tradução 

interlinear, metodo de Hamilton, e da coleção LES AUTEURS LATINS, 

http://archive.org/details/NovoSystemaParaEstudarALinguaLatina
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da Librairie Hachete de Paris, teremos muito de que falar, mais à frente 

neste trabalho, porque constituem parte essencial do nosso metodo 

rapido para aprender a estudar Latim. O autor distribuiu a parte 

gramatical em em 26 quadros, aos quais remete o leitor a partir dos 

seus comentários. 

Na segunda parte do seu sistema, Castro Lopes aprofunda a teoria e 

chega até as figuras de sintaxe e metrificação. O autor é exímio poeta 

latino e autor do poema Aurora que reproduzimos abaixo , cuja 

carateristica é ser um exemplo de texto simultaneamente latino e 

português. Em alguma parte de sua gramatica diz: não é preciso 

explicar a sintaxe latina, é identica á portuguesa. 

Recentemente João Bortolanza, com o intuito é alertar para a grande 

lacuna deixada pela supressão do Latim nos cursos de Letras e nas 

escolas de segundo grau do Brasil, publicou um artigo sobre a tentativa 

de Castro Lopes de demonstrar didaticamente com seu poema 

"Ave,Aurora!" a consanguinidade do Latim com o Português . Cito: 

Há um poema deutoglota, isto é, que pertence ao mesmo tempo a duas 

línguas, podendo ser lido em LATIM e em PORTUGUÊS, e que foi 

composto por Antônio Castro Lopes, polígrafo e exímio latinista do Rio 

de Janeiro (1827-1901), para comprovar a "Consangüinidade do Latim 

com o Português". Castro Lopes é autor de 915 versos latinos de rara 

beleza, a maior parte deles constante em Musa Latina (edições de 1868 

e 1887). Estes 32 versos, no entanto, além da "preciosidade" que 

representam, parecem feitos para o momento atual: vale fazer a dupla 

leitura e sentir a consangüinidade da mesma vida através dos tempos – 

Latim-Português. 

O artigo de João Bortolanza foi publicado na Revista InterAtividade , 

Andradina-SP, v.2 n.1 p. 90, jan./jun. 2002 . Deve ser lido na integra, 

por conter importantes considerações sobre o Latim do poema. 

http://pt.scribd.com/doc/63708177/6/Joao-Bortolanza . 

Leia outro comentário sobre o mesmo trabalho em 

http://www.filiuslunae.com/2009/10/ave-aurora.html 

http://pt.scribd.com/doc/63708177/6/Joao-Bortolanza
http://www.filiuslunae.com/2009/10/ave-aurora.html
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Eis o poema de Castro Lopes que nos ensejará um primeiro contato 

com a pronuncia, o vocabulario e a gramatica latina. É Latim e é 

português, escrito na antiga orthografia denominada etimologica. 

 

 

 

 

 AVE, AURORA! 

Salve, Aurora ! eia, refulge ! 

Eia, anima valles, montes ! 

 

Hymnos canta, o Philomela, 

 

Hymnos jucundos, insontes ! 

 

Quam pura, quam pudibunda 

 

Es tu, Aurora formosa ! 

 

Diffunde odores suaves, 

 

Divina, purpurea rosa ! 

 

 

Es tu, Aurora formosa ! 

Diffunde odores suaves, 

 

Divina, purpurea rosa ! 

 

Pendentes ramos , Aurora! 

 

Eia, surge, vivifica 

 

Aureos fulgores emitte, 

 

Pallidas messes colora 

 

Matutina aura, mitiga 

 

Solares, nimios ardores; 
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Inspira gratos Favonios, 

 

Euros, Zephyros protectores. 

 

Eia, Tithonia Diva, 

 

Fecundos campos decora, 

 

Canoras aves excita, 

 

O serena, bella Aurora ! 

 

Protege placidos somnos, 

 

Inquietas mentes tempera, 

 

Duras procellas dissipa, 

Terras, flores refrigera. 

 

Extingue umbrosos vapores, 

 

O sol, o divina flamma ! 

 

Lucidas portas expande, 

 

Tristes animos inflamma ! 

 

Salve, Aurora ! eia, refulge! 

 

Eia, anima valles, montes ! 

 

Hymnos canta, o Philomela, 

 

Hymnos jucundos, insontes 
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Seja este poema o nosso primeiro feliz encontro com a lingua latina. 

02.0  BIBLIOGRAFIA. A GENERAL BRAZILIAN BIBLIOGRAPHY FOR THE STUDY OF THE 

LATIN LANGUAGE 

Esta bibliografia disponibiliza para downloads dicionários e as principais obras 

didáticas utilizadas no Brasil, para o ensino do Latim, em português e noutros idiomas 

europeus. Dictionaries and textbooks used in Brazil for teaching Latin. 

http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22DARCY%20CARVALHO%22&sort

=-downloads 

02.1 Aprender Latim pelas Línguas Românicas e pelo Inglês 

02.2 Influenta limbii engleze in limba romana actuala . The influence of the English 

language on the present Romanian language  

02.1 Aprender Latim pelas Línguas Românicas e pelo Inglês 

I. DE MVNDO. LUCIUS AMPELIUS 
 

Mundus est universitas rerum, in quo omnia sunt et extra quem nihil; qui Graece 
dicitur cosmos. Elementa mundi quattuor: ignis ex quo est caelum, aqua ex qua 
mare Oceanum, aer ex quo venti et tempestates, terra quam propter formam eius 
orbem terrarum appellamus. Caeli regiones sunt quattuor: oriens occidens meridies 
septentrio. Caelum dividitur in circulos quinque: arcticum et antarcticum, qui ob 
nimiam vim frigoris inhabitabiles sunt; aequinoctialem cui <quae> subiacet regio 
catacecaumene dicitur neque incolitur ob nimiam vim ardoris; brumalem et 
solstitialem sub quibus habitatur (sunt enim temperatissimi); per quos oblicus 
circulus vadit cum duodecim signis, in quibus sol annuum conficit cursum. 
 

III. DE SIDERIBVS 
 
Praeter duodecim signa potentissima sidera in caelo: Septemtriones duo, maior et 
minor, qui numquam merguntur ideoque navium cursus regunt. Quorum alter 
Cynosura dicitur, alter  Bootes, idem Arcturus. Orion, qui magnitudine sua dimidiam 
caeli obtinet partem. Pliades, quae latine Virgiliae dicuntur. Hyades, quae a nobis 
Subuculae dicuntur; quarum ortus et occasus a nautis et ab agricolis observantur. 
Canicula, cuius vis praecipue solstitio est. Stellae potentissimae in caelo sunt 
septem: Saturnus Sol Luna Mars Mercurius Iuppiter Venus. Quae a Graecis planetae, 
a nobis erraticae dicuntur, qui<a> ad arbitrium suum vagantur et motu suo 
hominum fata moderantur. Item adverso cursu contra caelum feruntur. 

http://www.thelatinlibrary.com/ampelius.shtml 

 

 


